Országos Meteorológiai Szolgálat
METEOROLÓGIAI VILÁGNAP, 2012. március 23.
A kitüntetettek névsora és rövid méltatásuk
A Vidékfejlesztési Miniszter nevében Dr Illés Zoltán államtitkár a Schenzl Guidó Díjat
adományozta:
–

Dr. Mika János, akadémiai doktornak „Az éghajlati kutatások, a meteorológia népszerűsítése és a felsőoktatás terén elért magas fokú, színvonalas hazai és nemzetközi tevékenységéért, kiemelkedő publikációs munkásságáért.”
(1978. augusztusától dolgozott a Szolgálatnál; legnagyobb nevű klimatológusunk. Számtalan helyen és módon tanított és népszerűsítette az éghajlati kutatásokat. Múlt évtől az
Egri Eszterházy Károly Főiskola tanára.)

–

Ináncsi László nyugállományú ezredesnek „A katonameteorológiai szakterület önállóságának megőrzéséért végzett szervezési, irányító tevékenységéért.”
(Az MH Katonai Meteorológiai Központ parancsnokaként, valamint az MH Meteorológiai Szolgálat szolgálatfőnök-helyetteseként – Nagy Sándor ezredes úrral – a legtöbbet tett
azért, hogy a honvédség átszervezései ellenére a meteorológiai szakterület megőrizte önállóságát, így a területnek ma is van felsőszintű szakirányító szerve. 2003. óta nyugdíjas)

A Vidékfejlesztési Miniszter nevében Dr. Illés Zoltán a Pro Meteorológia Emlékplakettet adományozta:
–

Buda István elnökhelyettesnek „Az Országos Meteorológiai Szolgálat gazdálkodási tevékenységének 15 éve tartó lelkiismeretes és elkötelezett irányításáért, vezetéséért.”
(A Szolgálat gazdasági területét nehéz helyzetben is felelősségteljesen, hihetetlen odafigyeléssel és lelkiismeretességgel irányította, vezette. Munkájának minőségét mutatja,
hogy az ellenőrzések során jelentős hibát egyszer sem találtak a Szolgálat gazdálkodásában.)

–

Jákfalvi Mihály nyugalmazott meteorológiai szolgáltatónak „Az OMSZ megfigyelési
hálózatában, a debreceni meteorológiai állomáson végzett több évtizedes állomásvezetői,
fejlesztői munkájáért”
(Matematius-programtervező végzettséggel a Szolgálat iránti maximális elkötelezettséggel dolgozott a „végeken”, 1974-től. 1982-től volt az állomás vezetője, ahol 1995-től a
Debreceni Repülőtér meteorológiai kiszolgálását is végezték. 2011 végén vonult nyugdíjba.)

–

Dr. Mészáros Róbert egyetemi adjunktusnak „A meteorológia – elsősorban a levegőkémiai szakterület - oktatásában és kutatásában kifejtett aktív, magas színvonalú tevékenységéért, publikációs munkájáért.”
(Közel két évtizede az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. Aktívan részt vesz a tudományos utánpótlás nevelésében. Oktató-nevelő munkája példaértékű. Számtalan pályázatban vett és vesz részt és eddig négy KKA és három
OTKA pályázatban volt témavezető. A legjelentősebb 10 publikációjának az impakt faktora 20 feletti.)
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–

Pusztainé Holczer Magdolna ügyvezető titkárnak „A Magyar Meteorológiai Társaság
ügyvezető titkáraként 25 éven át kifejtett gondos, lelkiismeretes munkájáért.’
(25 éven át vezette a Magyar Meteorológiai Társaság titkárságát. Munkájával, odafigyelésével kapcsot teremtett az országban élő meteorológusok között. Rajta keresztül jutottak
el a naprakész információk a társasági tagokhoz. Példásan végezte az adminisztrációt,
szabályszerűen és nagyon gondosan kezelte a Társaság dokumentumait.)

A Vidékfejlesztési Miniszternevében Dr. Illés Zoltán Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott:
–

Homokiné Ujváry Katalin időjárás előrejelző szakértőnek „A meteorológiai előrejelzésben végzett magas színvonalú operatív tevékenységéért, gazdag és eredményes publikációs munkájáért.’
(1978-tól dolgozik a Szolgálatnál, mindvégig az előrejelzés területén, azon belül a csapadékmennyiség előrejelzésének, az árvizek kialakulásának és megelőzési lehetőségének
vizsgálatára specializálódott. Kiváló szakemberként mind a nagyközönség tájékoztatásában, mind a meteorológus szakemberek tudományos fejlesztésében nagy szerepet játszik.
Magas színvonalú operatív tevékenysége mellett jelenleg is folyamatosan publikál; az
elmúlt 30 évben több mint 30 publikációja jelent meg.

–

Varga László osztályvezetőnek „Az időjárás előrejelzés operatív szolgálatában 35 éven
keresztül végzett színvonalas, precíz feladatvégzésért, a vezetői munkakörben nyújtott
odafigyelő, következetes, lelkiismeretes munkájáért”
(1977-től dolgozik a Szolgálatnál az időjárás előrejelzés operatív szolgálatában. Munkáját
az évek folyamán kezdettől fogva kiemelkedő precizitás magas szakmai színvonal jellemezte. 2003-tól 2011-ig az OMSZ Meteorológus Dolgozók Szakszervezetének elnöke
volt. 2011-ben, miután számos ízben szerényen visszahúzódott bármilyen vezetői pozíciótól, végül elvállalta az Időjárás Előrejelző Osztály vezetői munkakörét. Vezetőként is –
akárcsak korábbi beosztásaiban – bizonyította rátermettségét, magasan kiemelkedő szervezői képességét.)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke köszöntötte és kitüntetéssel jutalmazta a
Szolgálat négy társadalmi észlelőjét:
–

Taba István dunapataji társadalmi észlelőt, aki édesapjától megörökölve együtt összesen
51 éve végzik a csapadékméréseket.

–

Radóczki Józsefné versegi társadalmi észlelőt, aki 49 évi végzi a csapadékmérést.

–

Berényi József jánkmajtisi társadalmi észlelőt, aki 44 éve végzi a csapadékmérést.

–

Varga István várpalota-királyszállási társadalmi észlelőt, aki 41 éve végzi a csapadékmérést.

A Szolgálat Tudományos Tanácsának elnöke oklevelet adott át az idei szakirodalmi nívódíj
kitüntetettjének, Randriamampianina Roger-nak, Randriamampianina R., Iversen T., Storto
A. 2011: Exploring the assimilation of IASI radiances in forecasting polar lows. c. cikkéért.
Budapest, 2012. március 23.
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