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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke 2020-ban ünnepli 
megalapításának 75. évfordulóját. Az 1945. november 11-i Magyar Közlönyben megjelent 
rendelet, dr. Száva-Kováts József, címzetes egyetemi rendkívüli tanárt a „budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi karán a „légköri és éghajlattan” 
tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte”. Az azóta eltelt háromnegyed év-
század során, a névváltoztatások után is egyetemünk az országban az egyetlen felsőoktatási 
intézmény, ahol meteorológus diplomát lehet szerezni. Hagyományainkra és ered-
ményeinkre büszkén kezdtük el az ünnepi programok tervezését. 2020 márciusában, a 
koronavírus járvány magyarországi megjelenése azonban nem várt fordulatot hozott a 
Tanszék működésében és a programok szervezésében is. 
 
A közösségi, ünnepi programok lebonyolítása bizonytalanná vált, a szakmai egyeztetéseket 
át kellett gondolnunk. A hagyományosan kétévente megrendezésre kerülő, és immár lassan 
négy évtizedes múltra visszatekintő nyári iskolánk megrendezése is kétséges volt – 
gyakorlatilag az utolsó pillanatig. Az országos szintű, valamint az ELTE saját, szigorú 
járványügyi korlátozásait betartva, végül 2020. augusztus végén mégis megnyílt a 
lehetőség, hogy megtartsuk a szakmai, közösségépítő és közösségmegtartó programunkat.  
 
Az ELTE Meteorológiai Tanszék 2020-ban megrendezett nyári iskolájának helyszíne 
Agárd, Pákász-tanya volt, a téma pedig a jeles évfordulóhoz igazodva: „75 éves az ELTE 
Meteorológiai Tanszéke”. 
 
A rendezvény célja volt, hogy a résztvevők számára bemutassa a 2020-ban 75 éves 
Meteorológiai Tanszék kutatási irányvonalait. Előadásokat tartottak a Meteorológiai 
Tanszék PhD hallgatói, valamint a társintézmények (Országos Meteorológiai Szolgálat, 
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat, HungaroControl) képviselői. A programot 
időjárás előrejelzési verseny, tanulásmódszertani kiscsoportos foglalkozások, terep-
gyakorlatok és egy expedíciós mérésekről szóló előadás színesítették.  
 
Több évtizedes hagyományainkhoz igazodva a nyári iskolához kapcsolódóan elkészítettük 
az Egyetemi Meteorológiai Füzetek jelen számát is, ami ebben az évben a Meteorológiai 
Tanszék PhD hallgatóinak kutatási területeit, eredményeit adja közre. E kutatások nagy 
részét hallgatóink a nyári iskolán is bemutatták. 
 
Köszönet illet minden munkatársat, PhD hallhatót, aki részvételével, előadásával, az 
Egyetemi Meteorológiai Füzetek nyári iskolához kapcsolódó jelen kiadványába készített 
dolgozatával hozzájárult a 2020. évi meteorológus nyári iskola sikeréhez! 
 
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.  
 

 
 


