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A Tisztelt Olvasó a 2010. év első számával egy kis-
sé megváltozott külalakú, s egy másabb tartalmi cso-
portosítású, felépítésű lapot vesz kezébe. A változás
oka, hogy a szerkesztő bizottság elnöke, dr. Ambrózy
Pál ez év februárjában kérte a lapgazdai jogokat gya-
korló felelős kiadótól, az Országos Meteorológiai
Szolgálat elnökétől felmentését. A némileg változott
összetételű, régi-új szerkesztő bizottság, s annak
újonnan megbízott elnöke mindenképp úgy gondol-
ta, hogy az immáron új
szerkesztésű kiadvány a
köszönetnyilvánítás sza-
vaival kezdődjék.

A LÉGKÖR 2010-
ben 55. évfolyamába lé-
pett. Ekkora idő még egy
szakmai belső tájékozta-
tó lap esetében is tisztes
kornak számít. A LÉG-
KÖR nemcsak belső tájé-
koztató, hanem egyúttal
nyilvános lap is, hiszen,
bár nem kerül utcai ter-
jesztésre, bárki által meg-
rendelhető. S mivel egy-
úttal a Magyar Meteoro-
lógiai Társaság szakmai
tájékoztatója is, minden-
képp nyilvános lapnak is tekinthető. A meglehetősen
szép kor ellenére szerkesztői nem sűrűn váltották
egymást. A lapalapító Dési Frigyes, mint az Orszá-
gos Meteorológiai Intézet, Szolgálatunk jogelődjé-
nek, 1956-ban regnáló igazgatója saját hatáskörében
tartotta az akkor valóban tényleg belső tájékoztató-
nak elindított, s a maihoz képest sokkal, de sokkal
szerényebb kiállítású LÉGKÖR szerkesztését.

Amikor Dési Frigyes nyugállományba vonult, a
szerkesztő bizottság elnöki tisztét a közben Szolgá-
lattá átszervezett, s immár Elnök által vezetett OMSZ
első embere, az akkori intézetvezető Czelnai Rudolf
vette át, aki egészen 1979-ig megtartotta saját hatás-
körében ezt a feladatot. Az 1979-es év jelentős vál-
tozásokat hozott a szakmai kiadvány életében. Meg-
nőtt a mérete, színes borító lapot kapott, a második
lapszámtól kezdődően pedig Ambrózy Pál, az akko-
ri OMSZ egyik intézete, a Központi Meteorológiai
Intézet igazgatója vette át a szerkesztő bizottság el-
nöki tisztét. Ez a felkérés, kinevezés vagy megbízás
lehet, hogy a hirtelen elhatározás eredménye volt, de

mindenképp a szó szoros értelmében egy emberöl-
tőre szólt. Ambrózy Pál harmincegy éven át volt a
szerkesztő bizottság elnöke, s most amikor 2010 tél-
utóján kérte a felmentését, bizton állíthatjuk, hogy
ebben a műfajban világrekordot állított fel.

Ambrózy Pál az egyetem elvégzése, a meteoroló-
gus oklevél megszerzése után 1955-ben lépett be az
akkori Országos Meteorológiai Intézetbe, mint tudo-
mányos gyakornok. Pályafutása során 1957-ben tu-

dományos segédmunka-
társsá, 1960-ban munka-
társsá léptették elő. 1963-
ban már osztályvezető he-
lyettes, majd 1968-tól osz-
tályvezető lett. A Meteo-
rológiai Intézet 1970-ben
nagy átalakuláson ment
keresztül. Három intézet-
ből álló Szolgálat alakult
az OMI-ból. Ebben az év-
ben nemcsak az Intézet lé-
pett elő, hanem Ambrózy
Pált is előléptették főosz-
tályvezetőnek. Ebben a
beosztásban dolgozott a
Szolgálat Titkárságán,
majd 1974 áprilisától egé-
szen 1990 végi nyugdíja-

zásáig a Központi Meteorológiai Intézetet vezette.
Hogy a pályafutás rideg statisztikai adatai mögött mi-
lyen elhatározások, szakmai, emberi elképzelések hú-
zódnak, arról maga az érintett beszél a 26. oldalon a
vele készült interjúban.

Harmincegy év egy szakmai tájékoztató szer-
kesztésében nem kis teljesítmény. Az utódnak, az
utódoknak nincs könnyű dolguk. Nem lesz egyszerű
feladat megtartani, megőrizni a LÉGKÖR népszerű-
ségét, szakmai színvonalát, olyan szinten, ahogy azt
Ambrózy Pál tette. Köszönjük a kitartó, a fáradha-
tatlan erőfeszítéseket! Ígérjük, hogy mindent elkö-
vetünk a színvonal tartása érdekében, hogy méltóan
folytassuk azt a munkát, amit Pali bácsi végzett az el-
múlt harmincegy évben.
Ezúton köszönjük szeretettel dr. Ambrózy Pálnak
a LÉGKÖR harmincegy éven át tartó odaadó,
magas színvonalú szerkesztését!

A LÉGKÖR olvasói
és a Szerkesztő Bizottság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

dr. Ambrózy Pál
LÉGKÖR

szerkesztő bizottság elnöke
1979-2009



A 2010-es év a sok kerek évforduló esztendeje. Ebben
az évben immár 140 esztendős a magyar meteoroló-
giai intézet, 75. évében köszönthetjük Mészáros Ernő
akadémikust, 60 éves lett a Meteorológiai Világszer-
vezet, 30 év szolgálat után megvált pozíciójától szer-
kesztő bizottságunk elnöke, s mellesleg 15 éve alapí-
tották a legmagasabb szakmai elismerésünket, a
Schenzl Guidó díjat.

A LÉGKÖR az egyetlen magyar nyelven megje-
lenő meteorológiai tárgyú újság. Formailag megfelel
egy szakmai népszerűsítő, ismeretterjesztő, tájékoz-
tató folyóiratnak. Hivatalos önmeghatározása szerint
az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Me-
teorológiai Társaság szakmai tájékoztatója.

Az eredeti célkitűzés, az első szám beköszöntője
szerint, az észlelőkkel szorosabb kapcsolat kialakítása,
részükről felmerülő kérdések megválaszolása, megala-
pozott szakmai tájékoztatásuk volt. A LÉGKÖR szigo-
rúan belső tájékoztatónak indult. Az 1956. januári in-
dulás, az 1. szám kibocsátása óta, ez némileg módosult.
Az akkoriban nagy létszámú észlelői gárda – az örven-
detes technikai fejlődés, az automatizálás és a messze
nem örvendetes, szinte folyamatos leépítések követ-
kezményeként – negyedére, ötödére csökkent.Acsúcs-
időben 1800-as LÉGKÖR példányszám napjainkra 800
alá süllyedt. A mennyiségi fogyatkozás azonban nem
járt minőségi csökkenéssel, hanem elsősorban temati-
kus változással. Ez a változás nem volt előnytelen, s a
tendenciát az új összetételű szerkesztő bizottság is sze-
retné fenntartani.

Formai átalakuláson, méretét tekintve, eddig két-
szer ment át a folyóirat. Először 1958-ban, amikor az
A4-es méretről B6-osra zsugorodott. A második mé-
retváltoztatás alkalmával, 1979-ben nemcsak nagyobb
lett, mérete valamivel meghaladta a B5-ös formátu-
mot, hanem színes címlapot is kapott, s időnként szí-
nes nyomatok, később színes képek is megjelentek
benne. Az 1979-es növekedés után a belső kialakítást
illetően több lépcsőben, közelebb került egy folyóirat
alakjához.

A 37. évfolyamtól külsőségekben nem, de tartal-
mát illetően ismét átalakuláson ment át a folyóirat. Eb-
ben az évben az Országos Meteorológiai Szolgálat
szakmai folyóirata, az IDŐJÁRÁS újabb lépést tett a
nemzetközivé válás felé, s 1992-től kezdődően immár
kizárólag csak angol nyelven jelent meg. Emiatt azok
a csak magyar közönséget érintő, s korábban ott meg-
jelenő tudósítások, többek között a Magyar Meteoro-
lógiai Társaság hírei, értelemszerűen kiszorultak on-
nan. Az OMSZ akkori vezetője, dr. Mersich Iván, s az

MMT elnöke, dr. Ambrózy Pál az Olvasóinkhoz című
írásban tájékoztatták a lap olvasóit arról, hogy ettől az
évfolyamtól kezdődően a LÉGKÖR mint az OMSZ és
az MMT közös szakmai tájékoztatója jelenik meg. Ez
a közös szakmai fórum a továbbiakban is ez elmúlt év-
tizedek gyakorlatának megfelelően fog működni to-
vábbra is. Változás a kiadást végző nyomdában lesz.
A nyomtatást a kezdetektől egészen 1994-ig az Intézet
házinyomdája, majd rövid ideig az intézeti nyomdá-
ból alakult MET-DRUCK, illetve a Szin&Ei Kft. vé-
gezte. 1999-től egészen a 2009-es utolsó számig az
FHM Kft. nyomásában jelent meg kiadványunk. Alak-
és méretváltozást most nem tervezünk. A LÉGKÖR ki-
adására 2010-től vállalkozó PALETTA PRESS Kft. ígé-
retet tett arra, hogy nem lesz színvonal csökkenés a
külalakban. Reméljük, hogy a rendelkezésre álló anya-
gi eszközök továbbra is lehetővé teszik a nyomtatott
megjelenést, teljes terjedelemben, színes formában. A
papír alapú megjelenés mellett az elmúlt évek gyakor-
latának megfelelően a lap elektronikus változata is
megjelenik a Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A lap egyúttal felvállalja az OMSZ hírlevelének
szerepét is, s így esetenként a részleges elektronikus
megjelenés időben meg fogja előzni a nyomtatott vál-
tozatot.

A folyóiratban 1990 után először egyszer-egyszer,
majd később egyre gyakrabban jelentek meg olyan cik-
kek, amelyekhez irodalmi hivatkozások is csatlakoz-
tak. Ez a tendencia mindenképp azt mutatja, hogy van
igény magyar nyelvű tudományos dolgozatok megje-
lentetésére.

Az eredeti célkitűzést nem feladva, a folyóirat ön-
meghatározását is megtartva a 2010. első számtól
kezdve változtatunk a kiadvány felépítésén. Az eddig
is meglévő, de formálisan nem elkülönülő rovatokat,
tartalmuknak megfelelően csoportba szedjük. A tudo-
mányos jellegű írásokat Tanulmányok címmel külön
rovatban a folyóirat elejére hozzuk. Esetükben előír-
juk a szerzőknek rövid magyar nyelvű összefoglaló és
szintén rövid angol nyelvű abstract elkészítését is.
Nemcsak a tudományos közlemények esetében, ha-
nem minden közlemény esetében a címet két nyelven
adjuk meg, angolul és magyarul, rövid kétnyelvű ösz-
szefoglalóval. Ennek megfelelően a tartalomjegyzék
is kétnyelvű lesz. Az önálló dolgozatok, a Tanulmá-
nyok rovatban megjelenő közlemények esetében ezen-
túl az irodalmi hivatkozások listája nem lehetőség, ha-
nem elvárás lesz, de semmiképp sem olyan bőségben,
mint egy referált tudományos folyóiratban rendszere-
sen előfordul.
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Szakmai tájékoztatónk továbbra is örömmel és szí-
vesen veszi a szakmai életet, az intézetben, az egyete-
meken és főiskolákon, a Meteorológiai Társaságban fo-
lyó munka leírását tárgyaló közleményeket. Hasonlóan
teret adunk minden a meteorológiával vagy ahhoz bár-
milyen módon kapcsolódó közleménynek, a szakmai és
a szakma iránt érdeklődő közvélemény érdeklődésére
számot tartó írások közlésének. Ebbe beletartozik egy-
egy érdekes meteorológiai jelenség, légköri tünemény
leírása.Az ilyen tájékoztatókat főleg akkor fogadjuk to-
vábbra is szívesen, ha szép, érdekes, közölhető képet
mellékel hozzá a beküldő, miként azt tette a LÉGKÖR
korábban is. Ugyancsak szívesen látjuk a hazai és nem-
zetközi meteorológiai rendezvényekről szóló beszámo-
lók mellett érdekes cikkekről, kiadványokról, szakmai
és népszerűsítő könyvekről szóló összefoglalókat.
Amennyiben a közlemény közérdeklődésre számot tart-
hat, kritikák közlésétől sem zárkózunk el.

Reméljük, hogy a kialakult gyakorlatnak megfele-
lően lesznek szép számmal magas színvonalú szakmai
közlemények. Kérjük és bátorítjuk nemcsak a Szolgá-
lat munkatársait, hanem más intézményekben és szak-
területeken tevékenykedőket is, hogy az időjárás előre-
jelzésével, az éghajlattannal, a levegőkémiával, egy-
szóval minden, a meteorológiával kapcsolatos eredmé-
nyeiket, kérdéseiket, problémáikat fogalmazzák meg, s
osszák meg a LÉGKÖR-t olvasó szűkebb és tágabb
szakmai közösséggel. A tudomány nemzetközi, így az
igazán komoly eredményeket mások által is elérhető
módon kell közzétenni, ma már főleg és elsősorban an-
golul.Amagyar kiadású IDŐJÁRÁS ennek az igénynek
és elvárásnak megfelelően már hosszú ideje csak ango-
lul jelenik meg. Egy dolognak azonban nem tud meg-
felelni, a magyar szakmai nyelv karbantartásának és fej-
lesztésének.Az mindenképp örvendetes, hogy a magyar
meteorológusoknak van nemzetközi érdeklődésre szá-
mot tartó mondandója, s ezt ma már hazai kiadású im-
pakt faktoros folyóiratban is megtehetik. Reméljük,
hogy ez a lehetőség, sőt sokszor elvárás nem jár együtt
azzal hogy elsorvad a magyar szakmai nyelv, s egyszer
már a legalapvetőbb fogalmakat is csak angolul mond-
juk. Vagy ami talán még rosszabb, fonetikus átírással,
némileg torzított angolosnak tűnő kiejtéssel.

Legyen a LÉGKÖR a magyar nyelvű szaknyelv bá-
zisa, iránymutatója. Kérjük a nemzetközi fórumokon
sikerrel szereplő kollégákat, hogy eredményeiket idő-
ről időre magyarul is összegezzék, s ne riadjanak vissza
egy-egy új fogalom magyar megfelelőjének közreadá-
sától, ad abszurdum, ennek megalkotásától, az elfo-
gadható magyar fordítás köztudatba való bevezetésétől.

Az inkább népszerűsítő jellegű írásokat a Közle-
mények rovatban közöljük majd. Ebben a rovatban kí-

vánunk helyet adni a szakmai értékeléseknek, tájé-
koztatóknak, beszámolóknak. Ezúton is kérjük az ol-
vasókat, folyóiratunk szerzőit, ha bármilyen érdekes
hírrel találkoznak külföldi vagy hazai folyóiratban,
szakmai konferencián, munkaértekezleten, osszák
meg a hallottakat a LÉGKÖR olvasóival.

A lektorok számát az eddig szokásos egyről ket-
tőre emeljük. Ennek megfelelően a LÉGKÖRben
megjelenő szakmai közlemények tudományos jelle-
gét kívánjuk emelni. Egyúttal a könnyebb hivatkozás
érdekében évfolyamon belül folyamatosan fogjuk szá-
mozni az oldalakat.

Természetesen állandó rovataink, a Kislexikon, Az
elmúlt negyedév időjárása, Az éves időjárási össze-
foglaló és a Történelmi Arcképek az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően a lap második felében kapnak helyet.
Őket megelőzően, a Krónika rovatban változatlanul
megjelennek a Magyar Meteorológiai Társaság hírei,
s szándékunk szerint közlünk egy-egy hírlevelet is.
Ez utóbbi, különösen az aktuális hírek esetében a
Szolgálat honlapján fog először megjelenni, mint a
készülő szám része.

A LÉGKÖR továbbra sem zárkózik el a kimon-
dottan népszerűsítő írásoktól, rövid szakmai jellegű
közleményektől. Az eddigi szokásnak megfelelően
helyet fogunk adni a szakmai utazási beszámolóknak,
s időről időre meginterjúvoljuk kollégáinkat is.

Szeretettel nyújtjuk át olvasóinknak a némileg
megváltozott LÉGKÖR első számát, ahogy ezt tette
Beköszöntőjében Dési Frigyes 1956-ban és Czelnai
Rudolf 1979-ben. Mivel az indításkor és az 1979-es
átalakításkor ugyanezt a címet adta Dési Frigyes, il-
letve a szerkesztő bizottság a bevezető írásnak, úgy
gondoltuk megtartjuk a hagyományt, s a most felálló
szerkesztő bizottság is egy beköszöntőben próbálja
meg összefoglalni elképzeléseit.

Reméljük a változások tetszeni fognak az olva-
sóknak és a reménybeli jövőbeni szerzőknek. Az ol-
vasók gyakrabban és szívesebben fogják olvasni la-
punkat, s egyre többen gondolnak majd arra, hogy írá-
saikat szakmai tájékoztatónkban tegyék közzé.

Kérjük minden kedves olvasónkat, hogy javaslata-
ikkal, kéréseikkel továbbra is bizalommal forduljanak
hozzánk. Változatlanul igényeljük színvonalas szakmai
cikkeiket, rövidebb tanulmányaikat és tájékoztatóikat,
tudósításaikat. A továbbiakban is várjuk időjárási ese-
ményeket megörökítő fényképeiket. Az anyagokat a
legkor@met.hu címre kérjük beküldeni. Reméljük,
hogy tetszéssel fogadják a bevezetett változásokat, s to-
vábbra is érdeklődéssel olvassák lapunkat.

Szerkesztő Bizottság
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Bevezetés. Jean Baptiste Joseph Fourier, akit a Fou-
rier-sorfejtés miatt a természettudományi és műsza-
ki szakemberek örökké tisztelni fognak, az 1800-as
évek elején többször tartott előadást arról, hogyan le-
hetne a Föld felszínének hőmérsékletét meghatároz-
ni hővezetési számításokkal. Mivel a számításhoz
szükséges kiinduló adatok közül egyik sem volt szá-
mára ismert, ezért a szá-
mítást el sem kezdte, no-
ha annak menetét gyö-
nyörűen összeállította. A
gondolatmenet egyik
mellékterméke volt az,
hogy a légkör sugárzási
tulajdonságai hasonlóak
az üvegéhez, azaz mai ki-
fejezéssel, a légkörnek
üvegházhatása van. Sze-
rencsére az előadások el-
hangzott szövege írásban
is megjelent (Mémoire
sur les températures du globe terrestre et des espa-
ces planétaires), amely manapság angol fordításban
elérhető az interneten (pl. Connolley 2000).

A felszíni hőmérséklet kiszámításához Fourier
egy éghajlati modell működését vázolta fel, amely-
nek első bemenő adata a Napból a Földhöz érkező
napsugárzási energia, azaz a napállandó, második
adata pedig az, hogy a beérkező energiából mennyi tá-

vozik a bolygóközi térbe, azaz a Föld-légkör rendszer
albedója. Ezután jönne a légkör és a felszín számos
más jellemzője, amelyekkel most nem foglalkozunk.

Azért tűnik érdemesnek a címben felvetett kér-
déssel foglalkozni, mivel a műholdas mérések ko-
rában ezt a két mennyiséget jól ismertnek tételezik
fel az éghajlati számításokban, de számos jel utal ar-

ra, hogy az abszolút érté-
kek és a trendek megbíz-
hatóságát sokszor nem
megfelelően veszik fi-
gyelembe.

A napállandó. A teljes-
ség kedvéért leírjuk a na-
pálladó meghatározását:
az átlagos Nap-Föld tá-
volságnál, a napsugárzás-
ra merőlegesen álló egy-
ségnyi felületen, időegy-
ség alatt átáramló napsu-

gárzási energia mennyisége, SI mértékegysége:
W/m2. Az angol nyelvű szakirodalomban az utóbbi
években a definíciónak jobban megfelelő név a „To-
tal Solar Irradiance” (rövidítve: TSI) használatos a
„Solar Constant” helyett. A „total” jelző a teljes
napsugárzási spektrumtartományra utal. A magyar
szakirodalomban továbbra is a napállandó elneve-
zés mellett maradunk.
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MENNYIRE ISMERJÜK A NAPÁLLANDÓT ÉS A FÖLD ALBEDÓJÁT?
(Mészáros Ernő 75. születésnapján, 2010. április15-én, az MTA-n elhangzott előadás lejegyzett változata)

ON THE RELIABILITY OF OUR KNOWLEDGE OF
SOLAR CONSTANT AND EARTH`S ALBEDO

(Written version of presentation held at HAS celebrating 75. birthday of Ernő Mészáros, 15. April 2010)

Major György
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., major.g@met.hu

Összefoglaló. A napállandó mérésének szükségessége Fourier-ig vezethető vissza. A folyamatos műholdas mérések időszakában az
adatok a várt statisztikai szórást mutatták 1366 W/m2 érték körül egészen 2003-ig, amikor fellőtték a TIM (Total Irradiance Moni-
tor) elnevezésű berendezést, amely a pirheliométerek újabb generációját képviseli és szisztematikusan alacsonyabb értékeket ad,
mint a többi műszer. A műholdas sugárzásháztartást mérő kísérletekből származó Föld-albedó adatok kissé alacsonyabbak, mint a
Nemzetközi Műholdas Felhőklimatológiai Projekt adatbázisából számoltak, trendjük pedig ellentétes az earthshine (föld-fény) mód-
szerrel mértekből származóhoz képest. Megbízhatóbb értékeket kaphatnánk újabb független mérések segítségével.

Abstract. The necessity of measurement of Total Solar Irradiance (TSI, previous name: solar constant) goes back to Fourier. Until
2003 in the era of continuous satellite measurement the results show the expected statistical scattering around 1366 W/m2. In 2003
a new generation pyrheliometer (TIM, Total Irradiance Monitor) was launched that gives systematically lower values than the ot-
her TSI measuring instruments. The albedo of Earth derived from satellite radiation budget experiments is somewhat lower than
that derived from the ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) database and its trend differ from that of derived
from earthshine measurements. In obtaining more reliable values new independent measurements would help.

1. ábra. A napállandó mérések fejlődése a XX. században,
beleértve a műholdas mérések első szakaszát.

Felszínről, rakétáról és műholdról mért napállandók [Wm-2]
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A napállandó mérések részleteiről lásd Pap Judit
LÉGKÖRben megjelent írását (Pap 1981, 1982). Az
1. ábrán az utóbbi 80 év jellegzetes mérési eredmé-
nyei láthatók, amelyek
eleinte a Föld felszínéről,
majd rakétákról és még
később műholdakról
származnak.

Az ábra mutatja, hogy
az időben előre haladva a
mérési eredmények egyre
közelebb esnek egymás-
hoz, amely azt sugallja,
hogy egyre megbízhatób-
ban ismerjük a napállandó
abszolút értékét. A mű-
holdról származó mérések
nemcsak a légkör hatásá-
nak kiküszöbölésével járó bizonytalanságot szüntetik
meg, hanem folyamatos idősorok előállítását teszik le-
hetővé. 1978. novembere óta több műholdon párhu-
zamosan folyik mérés, amint azt a 2. ábra mutatja.

A 3. ábra részletezi az egyes mérések közötti el-
téréseket is. A Nimbus-7 műholdról végzett mérések
a műszer kalibrációjának utólag
felismert hibája miatt emelked-
nek ki a többiek sorából, a hibát
figyelembe véve beilleszkednek
abba a sorba, amely a naptevé-
kenység hullámzását kiküszöböl-
ve az 1366 W/m2 érték körül cso-
portosul, 2 – 3 W/m2 szórást mu-
tatva. Ezek a mérőműszerek ab-
szolút műszerként működnek, az-
az a fizikai tulajdonságaik méré-
sével számítják ki érzékenységü-
ket, s a fellövés előtt nem hitele-
sítik össze őket. Más példányai-
kat a felszínen összehasonlítva a
műholdas mérésekkel azonos szórást mutattak, tehát
úgy gondoltuk, hogy a napállandó valódi értékét a
méréseik átlaga 0,3 % hibával megadja. 2003-ban ke-
rült fellövésre a TIM (Total Irradiance Monitor) el-
nevezésű műszer (eredményei az ábra jobb alsó sar-
kában láthatók), amely az előzőktől eltérően 1361
W/m2 érték körüli menetet mutat. Ez a műszer a ko-
rábbiaknál (60-as, inkább 70-es évek) újabb generá-
ció (90-es évek), a tervezők szándékai szerint ponto-
sabban adja meg az abszolút értéket. Eredményeinek
megjelenése nagy zavart okozott az érintettek köré-
ben. 2005-ben az összes műholdon működő műszert

készítő laboratórium munkatársai összeültek, hogy
megkeressék a váratlan eltérés fizikai magyarázatát.
Nem sikerült ilyet találni, egyik műszernél sem mu-

tattak ki szisztematikus
hibát. Ez azt jelenti, hogy
a negyed évszázadon át
végzett napállandó méré-
sek abszolút értékének 2-
3 W/m2-es bizonytalansá-
ga legalább 5 W/m2-re
nőtt, ráadásul ismeretlen
okból.

A 2. ábra azt is mu-
tatja, hogy a különböző
műszerek egyidejű méré-
sei egymással párhuza-
mos görbeként jelennek
meg, azaz a görbék „ösz-

szetolhatók” egyetlen görbévé. Ezt meg is teszik,
ilymódon a napállandó változásait a műholdas mé-
rési időszakban 1 W/m2 bizonytalansággal tudjuk
megadni. A 2. ábra alján látható napfoltszámmal
(vagy más naptevékenységet jellemző paraméter-
rel) a napsugárzás erősségének a változása jobban

összekapcsolható, mint az ab-
szolút értéke.

Az albedó. A teljes visszavert
napsugárzás megméréséhez a
Földet egy gömbbel kellene kö-
rülvenni, amelynek az egész bel-
ső felületét sugárzásmérőnek kel-
lene kiképezni. Ez megvalósítha-
tatlan, sőt az égi mechanika azt
sem teszi lehetővé, hogy gömbfe-
lületre olyan műholdat lőjünk fel,
amely a felületet egyenletesen
járja körbe. Marad az a lehetőség,
hogy a poláris műholdakra ingá-

zó sugárzásmérőket helyezünk el, amelyek a Föld fe-
lület-darabjairól visszavert sugárzást mérik, majd a fe-
lület-darabok (rácsnégyszögek) albedó értékeinek
megfelelő átlagolásával állítjuk elő a teljes Föld albe-
dóját.

A történeti sorrend kedvéért kezdjük a műhold
nélküli mérések eredményeinek felidézésével. Hunt
(1985) megadja néhány csillagászati mérés alapján
becsült albedó értékét:
Russel (1916) 0,41 – 0,49
Danjon (1928) 0,29
Danjon (1936) 0,39
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A FÖLD albedójának mért értékei, %
műhold/kísérlet év albedó
NIMBUS-7/ERB 1979 29,4

1980 29,4
1981 28,8
1982 29,8
1983 29,6
1984 29,5
1985 29,8

ERBE 1986 29,7
1987 29,5
1988 29,5
1989 29,6

ScaRaB 1994.03-1995.02 29,9
CERES 2000.03-2004.02 28,6

2. ábra. Párhuzamos napállandó mérések
műholdakról

3. ábra. A különböző helyeken publikált
szélessávú éves albedó értékek.
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A számok mutatják, hogy csak durva becslésnek
tekinthetők. Ugyanezt tartja érvényesnek Hunt az
1970-es évektől felújított, automatizált csillagászati
módszerre is. Leegyszerűsítve
a módszer (angol néven:
Earth’shine módszer vagy as-
hen light of the Moon) lényege
a következő. Megmérjük, hogy
a Nap által megvilágított fél-
hold fényessége hányszorosa a
Föld által visszavert napsugár-
zás által „megvilágított” söté-
tebbik félhold fényességének,
ezen arányból számolható a
Föld albedója. Első közelítés-
ben az

arány = albedó * (6370/380000)2 = albedó * 0,00028

A négy nagyságrenddel eltérő fényességek ará-
nyának megmérése még a mai technikai feltételek
mellett is igen bizonytalan, ennek ellenére több ob-
szervatórium is kísérletezik vele. (A fenti kifejezés-
ben a 6370 a Föld sugara, a 380 000 a Föld-Hold tá-
volság km-ben.)

Térjünk vissza a műholdas mérésekhez. Ha az
ingázó sugárzásmérő a teljes napspektrumban visz-
szavert sugárzást (vagy a teljes hosszúhullámú tar-
tományban kibocsátott sugár-
zást) méri, azt szélessávú mé-
résnek nevezzük. Spektrális
(vagy keskenysávú) mérésnek
nevezzük azt, amikor a rövid-
hullámú vagy hosszúhullámú
tartomány egy szűkebb részére
érzékeny a sugárzásmérő. Ter-
mészetesen a szélessávú mérés
áll közelebb a célunkhoz, a
Föld albedójának megállapítá-
sához. Különböző publikációk-
ból és előadásokból gyűjtöttük
össze azon elérhető, szélessávú mérésekből szárma-
zó globális albedó értékeket a következő táblázat-
ban, amelyek teljes vagy majdnem teljes évre vo-
natkoznak.

A 2004. utáni időszakról még nincs publikált ér-
ték, 2009. végén jelentették be, hogy rövidesen hoz-
záférhetővé teszik a 2004-2008 időszakra vonatkozó
adatokat. Ez a nagy időbeli késés mutatja, hogy ko-
moly munkával igyekeznek követni a mérőműsze-
rek érzékenységének változását (öregedés), fejlesz-

tik a feldolgozás módszereit, mindent sokszorosan
ellenőriznek.

A táblázat mutatja, hogy a mérési sor nem folya-
matos. Ez a mérés sokkal nehe-
zebb és költségesebb, mint a
napállandó mérése, ezért egy idő
előtt meghibásodó műszert nem
tudnak terven felül pótolni. A
mérési sor elején látható értékek
egész számra kerekítve 30 %-ot,
a végén 29 %-ot adnak a Föld
éves jellemző albedójául. Noha
a műszerek időnként szükség-
szerűen cserélődnek (a kísérle-
tek neve ezt mutatja a táblázat-
ban), ez az adatsor egyetlen sor-
nak tekinthető, mivel ugyanaz a

kutató csapat hitelesíti a műszereket és dolgozza fel a
méréseket. Annak becsléséhez, hogy az albedó ab-
szolút értékének mekkora a megbízhatósága, függet-
len mérésekre lenne szükség.Akorábban említett csil-
lagászati módszer ugyan független, de egyúttal nagyon
megbízhatatlan is.

1960. április 1-jén lőtték fel az első csak meteo-
rológiai célokat szolgáló mesterséges holdat, a TIROS
1-et a felhőzet megfigyelésére. Azóta számos meteo-
rológiai műhold végez felhőzeti észlelést, számos
technikával. 1980-ban indult az International Satelli-

te Cloud Climatology Project
(ISCCP), amely a műholdas fel-
hőadatok összegyűjtését és be-
lőlük számos éghajlati paramé-
ter kiszámítását tűzte ki célul. (A
project indulása előtti utolsó ta-
lálkozó Balatonalmádiban volt
1980. júniusában.) Az 1983-
2000 közötti méréseket többször
feldolgozták, a feldolgozási
módszer tökéletesedése követ-
keztében legutóbb a D változat
eredményei jelentek meg

(Zhang et al. 2004), amelyekben szerepel összeha-
sonlítás a szélessávú albedó értékekkel. Az ISCCP
adatbázis a 18 évre 3 óránkénti keskenysávú sugárzá-
si (felhőzeti megfigyelési célú) adatokat tartalmaz az
egész Földre 280 km-es rácsról.Az összehasonlításhoz
azokat az időszakokat választották ki, amelyekben
nem volt hiány sem a szélessávú, sem a keskenysávú
adatsorban.

Az 1985 áprilisától 1989 januárjáig terjedő idő-
szakban az ERBE albedó átlaga 29,1 % volt, ugyan-
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5. ábra. A Föld albedójának (és a visszavert
napsugárzásnak) a változása 2000 és 2003

között a szélessávú és a csillagászati
mérések szerint.

4. ábra. A Föld által visszavert napsugárzás
menete a szélessávú mérések, valamint

az ISCCP-D mérések és számítások szerint,
1985 és 2000 között.
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ekkorra az ISCCP-D érték 30,4 %. A 2000. márciu-
sa és 2001. júniusa közötti 16 hónapra az értékek:
CERES 28,9 %, ISCCP-D 30,7 %. Mindkét esetben
a spektrális „hiányokat” is számítással átfedő mód-
szer magasabb értéket ad. (A korábbi ISCCP válto-
zatok még magasabb értékeket adtak, ez azért érde-
kes, mert ezáltal a Föld teljes éves sugárzási ener-
giamérlegét közel nullára hozták ki, szemben a szé-
lessávú mérésekkel, amelyek folyamatosan pozitív
energiamérleget mutatnak.)

A Föld éves albedójának jelenlegi abszolút érté-
kére vonatkozó tudásunkat úgy jellemezhetjük, hogy
az nagy valószínűséggel 29 és 30,5 % között van, az
alsó határt gondoljuk megbízhatóbbnak.

Annak érzékeltetésére, hogy az albedó változá-
sait mennyire egyformán mutatják a különböző faj-
ta mérések, arra először a visszavert sugárzásra vo-
natkozó, jellegzetes ábrát (4. ábra) mutatjuk be,
Zhang és társai munkájából.

A kétféle technika mindegyike általában albedó
csökkenést mutat, kivéve a Pinatubó kitörés hatását
jelző kiugrást, amely közel 2 évig tartott. A kétfajta
menet elég jól egyezik, de nem teljesen jól egyeznek
a részletek.

A következő, 5. ábra, a szélessávú albedó és a
csillagászati technikával mért albedó meneteket ha-
sonlítja össze (Wielicki et al. 2005).

A menetek éppen ellenkezők. Ez is azt erősíti,
hogy a csillagászati technikát nem tekinthetjük mé-
résnek, csak becslésnek.

Összefoglalás. A napállandó abszolút értékét 1980-
tól 2003-ig függetlennek tekintett mérésekből 0,3 %
bizonytalansággal ismertnek tartottuk. 2003 óta, egy
új, és még függetlenebb mérés hatására, a bizonyta-
lanság legalább 0,5 %-ra növekedett. A napállandó
változásainak bizonytalansága ugyanezen mérési
időszakban mindössze 0,01 % körüli. A Föld albe-
dója mért értékének bizonytalansága jóval nagyobb,
mint a napállandóé, mivel a különböző mérések, no-
ha függetlenek, nem igazán egyenértékűek. A meg-
alapozottnak gondolt mérések eredményei szerint az
albedó az utóbbi években 0,29-re csökkent a meg-
előző évtizedekben mért 0,30 közeli értékről. A bi-
zonytalanság 0,01 vagy inkább több.
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Connolley, W.M. 2000: http://www.wmconnolley.org.uk/sci/fou-

rier_1827/fourier_1827.html
Hunt, G. E. 1985: Some comments on „Variations of the Earth’s

albedo deduced from the ashen light of the Moon”, Earth,
Moon and Planets, 109-110

Pap J. 1981: Mit tudunk a napállandóról I. LÉGKÖR, 4. 20-24
Pap J. 1982: Mit tudunk a napállandóról II. LÉGKÖR, 1. 11-16
Wielicki B.A., Wong T., Loeb N., Minnis P., Priestly K., Kandel

R. 2005: Changes in Earth’s albedo measured by satellite.
SCIENCE, 308, 825, DOI: 10.11266 science, 1106484

Zhang Yu, Rossow W.B., Lacis A.A., Oinas V., Mischenko M.I.
2004: Calculation of radiative fluxes from the surface to the
top of atmosphere based on ISCCP and other global data
sets: Refinements of the radiative transfer model and the in-
put data. Journal of Geophysical Res. 109. D19105,
doi:10.1029/2003JD004457
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A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a
HILLE ALFRÉD IFJÚSÁGI PÁLYADÍJ

elnyerésére.
A Magyar Meteorológiai Társaság az Országos Tudományos Diákkonferenciákon bemutatott meteorológi-
ai tárgyú dolgozatok, valamint az egyetemi szakdolgozatok, illetve diplomamunkák legjobbjainak jutalma-
zására alapította a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjat. A Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj pénzjutalomból és sor-
számozott oklevélből áll. Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a beadási határidőt megelőző 12 hónapban
meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy me-
teorológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot, ill. diplomamunkát védtek meg valamelyik magyar felsőokta-
tási intézményben. Pályázni a pályázati adatlap, a dolgozat rövid (maximum egy oldalas) összefoglaló-
jának és az eredeti dolgozat egy példányának beküldésével lehet. A pályázati adatlap az MMT internetes
oldaláról tölthető le (http://mmt.met.hu/?o=palyazat). A pályázati anyagokat tartalmazó lezárt borítékot a
Magyar Meteorológiai Társaság Titkárságára kell eljuttatni postán vagy személyesen. A borítékon „Hille
Alfréd Ifjúsági Pályadíj” is szerepeljen.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
A Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj átadására – a dolgozat(ok) nyilvános bemutatását követően – ünnepélyes
keretek között az MMT évzáró közgyűlésén kerül sor.
Budapest, 2010. június 7.

Dunkel Zoltán s. k. Tarczay Klára s. k.
az MMT elnöke az MMT főtitkára



Az Országos Meteorológia Szolgálat 2010. május 3-
án ünnepli fennállásának 140 éves jubileumát. Ferenc
József osztrák császár és magyar király 1870. április
8-án írta alá a Meteorológiai és Föld-delejességi In-
tézet alapításáról szóló határozatot,
amelyet a Budapesti Közlönyben
1870. május 3-án tettek közzé.

Hazánkban az időjárás megfigye-
lése sokkal régebbi időkre vezethető
vissza. Réthly Antal időjárási feljegy-
zéseket tartalmazó könyvében már a
XI. századból találunk Magyaror-
szágra vonatkozó adatokat, de 1540-
től minden évben történt valamilyen
utalás az időjárás alakulására. Ezek a
feljegyzések még nem hasonlíthatók a későbbi rend-
szeres műszeres mérésekhez, de mégis sok érdekes
információt tartalmaznak a régmúlt idők időjárásáról.

Az első jelentős méréssorozatot ─ melyben Bu-
da is szerepelt ─ a „Societas Meteorologica Palati-
na” 36 európai állomásból álló hálózata hozta létre,
mely 1780-tól 12 éven keresztül működött, közis-
mert elnevezése: Mannheimi Társaság.

A korai magyarországi megfigyelések első fel-
dolgozását Berde Áronnak köszönhetjük, akinek
1847-ben Kolozsvárott megjelent műve, a „Légtü-
nemény-tan” volt az első magyar nyelvű szakkönyv.
A meteorológiai állomáshálózat a XIX. században
indult fejlődésnek az osztrák meteorológiai intézet
alapítását követően. 1853-ban 14 állomáson végez-
tek méréseket, 1870-ben már 40 állomás működött,
melyek közül 14 a mai Magyarország területén volt.

A Magyar Tudományos Akadémia 1868. április
6-án tárgyalta a független magyar földdelejességi in-
tézet létrehozásának javaslatát. Ferenc József 1870.
április 8-án aláírta a „Meteorológiai és Földdelejes-

ségi Magyar Királyi Központi Intézet” alapító ok-
mányát. Az intézet a Kultuszminisztérium felügye-
lete alá került, így Eötvös József, az akkori kultusz-
miniszter 1870. július 12-én kinevezte az intézet el-

ső igazgatójának Schenzl Guidót. Az
akkor még csak 3 főből álló Intézet,
az igazgató korábbi munkahelyén, a
Budai Reáliskola (ma: Toldy Ferenc
Gimnázium) épületében dolgozott.
1871 januárjában átköltöztek a budai
várban lévő Casino utcai ház (ma:
Móra Ferenc u. 2/B) első emeletére.
Ezt a házat tekintjük az Intézet első
székházának. Innen hamarosan, 1872
novemberében újabb helyre, a Lovas

úti Novák villába költöztek. Az állomáshálózat fej-
lesztése mellett az adatok összegyűjtése és rendezé-
se volt az egyik legfőbb feladat. 1873-ban kiadták az
első évkönyvet, mely visszamenőleg 1871-től tartal-
mazza a meteorológiai és fenológiai megfigyelések
eredményeit.

A hazai meteorológiai szolgálat új korszakba lé-
pett 1890-ben, amikor Konkoly-Thege Miklóst ne-
vezték ki igazgatónak. 1892 novemberében az inté-
zet átköltözött a Fő u. 6. sz. házba. 1893-ban meg-
változott az Intézet főhatósága: a Kultuszminisztéri-
umból átkerült a Földművelési Minisztérium hatás-
körébe. Rá egy évre, 1894-ben az Intézet nevét meg-
változtatták, „Meteorológiai és Földmágnesességi
Magyar Királyi Központi Intézet”-re. 1890-ben lét-
rejött a prognózis osztály. 1891. június 15-től kezd-
ve naponta térképes időjárási sürgöny-jelentést adtak
ki. 1900-ban már 765 meteorológiai állomás műkö-
dött az akkori Magyarország területén, melyek kö-
zül 146 naponta három időpontban észlelt. Ekkor már
19 munkatárs dolgozott az Intézetben. 1910-ben el-
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140 ÉVES AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

140 YEARS OF HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE

T. Puskás Márta
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., puskas.m@met.hu

Összefoglalás. A beszámoló röviden leírja a magyar nemzeti meteorológia intézet életének legfontosabb eseményeit az 1870-es ural-
kodói megalapítástól kezdődően napjainkig. A magyar meteorológiai megfigyelések története azonban már jóval előbb elkezdődött.
Az intézet elnevezése és szervezeti felépítése többször módosult, de legfontosabb feladatai és célkitűzésein nem változtak az elmúlt
140 évben.

Abstract. The report shortly describes the most important events in the life of the Hungarian national weather organisation since
the establishment up to the present. However the history of the Hungarian meteorological observation started much earlier. The na-
mes of the institution and its organisation structure have changed few times but the most important institutional tasks and goals ha-
ve not altered during the last 140 years.

Ferenc József kézjegye
az alapító okiraton



készült a Szolgálat központjának jelenleg is otthont
adó épület a Kitaibel Pál utca 1.-ben, ahol 8 osztályon
36 munkatárs dolgozott. 1897-ben jelent meg a ma-
gyar nyelvű „Időjárás” első száma.

1911-ben Róna Zsigmond vette át az igazgatást.
1912-ben a Tudományos Léghajózás Nemzetközi Bi-
zottságának javaslatára megalakult
az aerológiai osztály. 1913-ban egyik
csúcspontját élhette meg az Intéz-
mény, hisz 1426 állomása közül 208
végzett napi háromszor méréseket.

Sajnos az első világháború kitö-
rése véget vetett ennek a fejlődének.
A háború után az országok elszigete-
lődése visszavetette a nemzetközi
kapcsolatokat és a szűkös anyagi le-
hetőségek miatt nagy nehézségekkel
kellett megküzdeni. 1925-ben meg-
alakult a Magyar Meteorológiai Társaság. Még
ugyanebben az évben Szegeden két repülőgéppel be-
indultak a magas légköri kutatófelszállások, melyek
nemcsak az aerológia, de a repülésmeteorológia szá-
mára is értékes információkkal szolgáltak.

Az igazgatói székbe 1934-ben Réthly Antal ke-
rült. A második világháború nemcsak az állomáshá-
lózatban, hanem a központi épületben is nagy káro-
kat okozott. Néhány kivétellel
a mérési sorozatok egy időre
megszakadtak. A háború után
hamarosan megindult a munka,
a feladatok kibővültek. Az In-
tézet átvette a polgári légifor-
galom meteorológiai igényei-
nek kiszolgálását. 1947-ben
Aujeszky László írta alá Ma-
gyarország nevében a Meteoro-
lógiai Világegyezményt, mely a
Meteorológiai Világszervezet
(WMO) céljait és első szervezeti szabályzatát szen-
tesítette.

1950-ben az Intézet új felügyeleti szervhez, a
Honvédelmi Minisztériumhoz került. Új igazgatónak
Dési Frigyes alezredest nevezte ki az akkori honvé-
delmi miniszter. Ebben az évben kivált az intézet ke-
retéből a földmágnesességi kutatásokat végző cso-
port, így a nevünk „Országos Meteorológiai Intézet-
re” változott. 1952-ben átadták Pestszentlőrincen, a
Gilice téren a Marcell György Obszervatóriumot, de
az ország számos más területén létesültek obszerva-
tóriumok, például Siófokon, Keszthelyen, Kékeste-
tőn, Pécsett, Kecskeméten, Szarvason és Martonvá-

sáron is. 1953-ban a Minisztertanács közvetlen fenn-
hatósága alá, 1967-ben az MTA elnökének, majd
1968 júliusában az Országos Műszaki Fejlesztési Bi-
zottság elnökének felügyelete alá került az Intézet.

1970 júniusában új neve lett az Intézetnek, majd
1971. januártól a szervezeti felépítés is megváltozott.

Az Országos Meteorológia Szolgálat
akkor három intézetre tagozódott: A
Központi Előrejelző Intézethez az
előrejelzés, az agrometeorológia és a
repülésmeteorológia tartozott, A Köz-
ponti Meteorológiai Intézetben a
megfigyelések és az ehhez kapcsoló-
dó állomáshálózat fenntartása, vala-
mint az adatbázis létrehozása és kar-
bantartása volt a fő feladat. A Köz-
ponti Légkörfizikai Intézetben kuta-
tómunka folyt az agrometeorológia, a

felhőfizika és levegőszennyezéshez kapcsolódó té-
makörökben. 1976-ban beindult a Rakétás Jégeső-
elhárító Rendszer Baranya megyében.

1988 áprilisában a Szolgálat átkerült a Környe-
zetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium fel-
ügyelete alá. A dolgozók létszáma ez évben volt a
legmagasabb, közel ezer fő. De az ország romló gaz-
dasági helyzete következtében nálunk is megszorító

intézkedéseket kellett végrehaj-
tani, melyek során szakterüle-
tek leépítésére került sor. Ez-
után a dolgozók létszáma radi-
kálisan csökkent, 1994-re már
csak 390 munkatársunk volt.

Amegváltozott hazai és kül-
földi szakmai és gazdasági fel-
tételekhez igazodóan a 90-es
évek során a három Intézet meg-
szűnt, feladatait főosztályok vet-
ték át. Jelenleg a Szolgálat fel-

adat és hatáskörét a 277/2005 (XII. 20.) Kormányren-
delet határozza meg. A munkatársak száma 224 fő.

A magyar meteorológia 140 éves története során
felhalmozott annyi tapasztalatot, amelyből bátran
meríthetnek a jelen és az eljövendő korok szakem-
berei.

Irodalom
Simon A. és Tänczer T.: Fejezetek a magyar meteorológia tör-

ténetéből 1971-1995. OMSZ, Budapest. 1995.
Czelmai R.: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 125 éve.

OMSZ, Budapest, 1995.
Czelnai R.: A magyar meteorológiai szolgálat 100 éve. Időjárás,

74. 1970. 12-20,
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Az Intézet pecsétje
megalakulásakor, 1870-ben

A m. kir meteorológiai intézet új épületének
főhomlokzata, 1910-ben



Elődeink, a M. KIR. ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS
FÖLDMÁGNESSÉGI INTÉZET (OMFI) 100 évvel ezelőt-
ti munkatársai 1910. április végén költöztek be az in-
tézmény újonnan épült (és jelenleg is használt) szék-
házába, a Kis-Rókus és az Intézet utca sarkán. [Az
utóbbi elnevezését 1914-ben változtatták Kitaibel Pál
utcára – a szerk.]. 1910. május 1-jén már itt működött
az Intézet házi távírdája, és a megfigyelések is meg-
indultak a szomszéd telken létesített észlelőkertben,
(habár új műszerek beszerzésére csak 1911-ben ke-
rülhetett sor). A nevezetes évforduló kapcsán érde-
mes röviden áttekinteni székházunk
építésének tanulságos előzményeit.

Az 1870-ben alapított OMFI 40
évig különböző bérleményekben volt
elhelyezve: előbb a budai Várban, a
Móra Ferenc utca sarkán levő épület-
ben, majd a Lovas út 66. szám alatti
villában, 1892-től pedig a MÁV
Nyugdíjalap tulajdonát képező Fő ut-
ca 6. szám alatti épületben, ahol az I.
és a III. emeletet foglalta el a meteo-
rológia. Konkoly Thege Miklós igaz-
gató, aki e tisztét 1890-től kezdve 21
éven át töltötte be, már 1895-ben kér-
te a fővárosnál egy meteorológiai ész-
lelőállomás engedélyezését azAlagút
keleti bejárója felett, kérését azonban a polgármester –
„szépészeti és városrendezési szempontokra” hivat-
kozva – elutasította.

Irattári forrásaink alapján jól követhető Konkoly
szívós küzdelme 1902-től a felügyeletet ellátó Föld-
művelésügyi Minisztériummal (FM) saját székház
építése vagy megvétele érdekében. 1903-ban az álla-
mi költségvetésben e célra már rendelkezésre állt
350.000 korona. Többszöri levélváltás után a minisz-
ter 1907-ben két lehetőséget ajánlott Konkolynak: a
mai Batthyány téren levő Szt. Anna templom közeli
épületeket vagy a Stefánia úton megvehető telkeket.

Előbbit Konkoly azért nem fogadta el, mert „az örö-
kös harangozás nem csekély mértékben zavarná a
tisztviselőket és a Várhegy, meg a templomtorony be-
folyásolná a szélmegfigyeléseket…”, utóbbit pedig
azért, mert „ott csak villák építhetők” és a vétel után
megmaradó pénz nem lenne elég az építkezésre.

Konkoly közben dr. Neuschloss Kornél műépítész-
szel elvi beruházási tervet készíttetett az elképzelt szék-
házra, amelyben 97 helyiség lenne, beleértve 5 szolgá-
lati lakást is.Az FM viszont – megelégelve a sok huza-
vonát – államtitkári határozatban közölte, hogy a szék-

ház a mai Hungária körúton épülhet
fel a Bakteriológiai Intézet telkén és a
350.000 K keret nem léphető túl.
Konkoly azonban nem olyan ember
volt, aki egy – hibásnak tartott – ál-
lamtitkári határozatot csak úgy elfo-
gadjon, ezért hevesen érvelt a Bakte-
riológia veszélyes szomszédsága el-
len, helyette – mint két rossz közül a
kisebbiket – elfogadhatóbbnak ítélte a
budai elhelyezést, a Fény utca végén,
az eredetileg a Rovartani Intézetnek
szánt kincstári tulajdonú telken. Ezt
végül a miniszter is jóváhagyta, így
1908-ban megindulhatott mai szék-
házunk alapozása Zauner Alajos kir.

műszaki tanácsos kiviteli tervei szerint. Minderről Kon-
koly így ír az 1908. és 1909. évi JELENTÉSBEN:
„Az a régi óhajtás, hogy az Intézet Budapesten is saját hajlékot
nyerjen, egy lépéssel közelebb jutott a megvalósuláshoz, ameny-
nyiben a földmívelésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága
a Kisrókus-utca és az Intézet-utca sarkán levő telket, mely a
kincstár tulajdona, jelölte ki a felállítandó épület helyéül. Egy-
úttal elrendelte, hogy ugyanabban az épületben a m. kir rovarta-
ni állomás is nyerjen elhelyezést, mert célszerűnek mutatkozott
e két rendbeli intézet épületei számára előirányzott összeget
egyesíteni és mindkét intézetet közös épületben bár, de egymás-
tól teljesen különváltan elhelyezni.” „A miniszter úr Őnagymél-
tósága … értesítette az Intézetet, hogy bár az új épület mellett
még fennmaradt kincstári telket más állami hivatal részére kí-
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A korabeli képeslap szerint
a Petrezselyem utcai oldalt a

„M. KIR. ÁLLAMI ROVARTANI
ÁLLOMÁS” foglalta el.

100 ÉVE TÖRTÉNT…

100 YEARS AGO

Mezősi Miklós
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., mezosi.m@met.hu

Összefoglalás. A beszámoló az idei esztendőben 100 éves Kitaibel Pál utcai épület megépítése történetét meséli el, megemlítve né-
hány későbbi és korábbi eseményt is a meteorológiai intézet elhelyezéséről.

Abstract. The report summarises the story of the establishment of recently 100-year-old headquarters in Kitaibel Pal Street, men-
tioning few earlier and later event about the settlement of meteorological institute.



vánja fenntartani, addig, amíg a telekre szükség nincs, azt az ész-
lelés céljaira az Intézetnek átengedi” – [A Petrezselyem utcai
észlelőkert végül 73 évvel később, 1983-ban szűnt meg].

Elődeink kényelmesen elfértek az új épületben:
1910/11-ben az OMFI létszáma Budapesten 30 főt
tett ki, beleértve a segédszemélyzetet (takarítók, fű-
tők) is; [Ógyallán pedig további 9 fő dolgozott]. Az
osztályok (Ombrometriai-, Zivatar-, Regisztráló-,
Klimatológiai- és Prognózis-osztály) a II. emeletet
foglalták el, s itt volt az igazgató 6 szobás lakása is
(ahová Konkoly azonban – tudomásunk szerint, szá-
munkra ismeretlen indok-
kal – soha nem költözött
be). Az I. emeleten he-
lyezkedett el az Igazgató-
ság, valamint itt voltak a
Rovartani Állomás mun-
kaszobái is. [A székház
tervezője és építői időtál-
ló módon örökítették meg
a rovaros szakemberek
jelenlétét az épületben: a
párkány alatti szegélyt
máig látható stilizált rovarokkal díszítették. Szinte
csodával határos, hogy sem az ostrom utáni újjáépí-
tés, sem a többszöri felújítás során ezek a díszítő ele-
mek nem estek a különféle mesteremberek tevé-
kenységének áldozatául…]. – A már idézett JELENTÉS
1910. évi füzete lírai hangvételű írásban örökítette
meg az utókor számára „az új épület leírását”:
„Meteorológiai Intézetünk 1910. áprilisában elkészült új épülete
mindazokat az igényeket fényesen kielégíti, amelyeket egy mo-
dern, tudományos intézettel szemben támaszthatunk. Az épület
maga kincstári telken, a budai II. kerületi Kis-Rókus- és Intézet-
(1914-től Kitaibel Pál-) utca sarkán épült s a budai változatos
domborzati viszonyok között, a Kis-Rókushegy lábánál, az épü-
let északi oldalán kertes villáktól határolt eléggé szabad területen
fekszik. … Az épületnek díszes homlokzata a szemlélőre köz-
épület benyomását teszi, 3 toronnyal kiképezett stílszerű tetőzet
és megfigyelésekre szolgáló terrasz alkotják a méltó befejezést”.

Az FM az új épület berendezésére további 20.000
koronát engedélyezett s ebből fedezték 1911-ben a
Könyvtár új felszerelésének beszerzését, a „meteo-
rológiai terrasse” szélregisztrálóit, [köztük a Mete-
orológiai Múzeumban kiállított, tudománytörténeti
értékű Richard-féle anemo-cinemográfot is], vala-
mint a Konkoly kedvencének számító mechanikai
műhely új gépeit.

Érdekes adalékot találunk a JELENTÉSBEN az új
épület szintezésére is: Zuber Ferenc királyi mérnök
végezte a pontos lejtmérést és megállapította, hogy a
Kis-Rókus utcai bejárat párkányának tengerszintfelet-
ti magassága 117,12 méter, a II. emeleten elhelyezett

normálbarométer 0 pontjának magassága pedig 129,6
m. Zuber mérnök a lejtmérésbe bevonta a Fő utca 6.
alatti régi épületet is, és megállapította, hogy ott a ba-
rométer helyes magassága 114,9 m, szemben az addig
vélt (számított?) 112,5 méterrel szemben, vagyis a 2,4
méteres szintezési hiba „a barométeradatok homoge-
nitása szempontjából figyelembe veendő”.

Székházunk Budapest 1945-ös ostroma idején
súlyos károkat szenvedett, amint azt a korabeli fotók
is mutatják. Az újjáépítést követően több felújításon

is átesett a masszív épü-
let. A legnagyobb válto-
zás a centenáriumhoz fű-
ződik: a magyar meteoro-
lógia alapításának 100.
évfordulójára készülve,
1970-re megújult az épü-
let fűtése: a széntüzelésű
cserépkályhákat közpon-
ti fűtés váltotta fel.
A krónikás – aki 1953 decem-
berében lépte át először az In-
tézet kapuját – ifjúkori kedves

emlékei közé tartozik a napi szénlopások kalandja: az épület fű-
tői a folyosókon levő tároló ládákba zsákokban hordták fel a pin-
céből a – szűkösre szabott – napi szénellátmányt, a jól-rosszul
működő cserépkályhák részére. Ezekből a ládákból szoktuk – a
fűtők háta mögött – feljavítani munkaszobáink fűtését. 1954-ben
sokat fáztunk!

Konkoly hivatali pályafutása az új székház fel-
építésével és berendezésével gyakorlatilag véget ért.
Idézet az 1911-es JELENTÉSBŐL: „…ez évi szeptember
hó 9-én a földmívelésügyi m. kir. miniszter úr Őnagy-
méltóságának következő rendelete jelent meg:”
»Ő császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben, 1911. au-
gusztus 12-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben
megengedni méltóztatott, hogy Konkoly-Thege Miklós dr., mi-
niszteri tanácsos, az Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi In-
tézet igazgatója saját kérelmére állandó nyugalomba helyeztes-
sék s részére ez alkalommal a közszolgálat, valamint a mező-
gazdaság és tudományos élet terén hosszú időn át teljesített ki-
váló szolgálataiért legmagasabb elismerése nyilváníttassék.«

A 69 éves Konkoly ezután teljesen visszavonult
a közélettől; életének még hátralevő öt esztendejét a
csillagászatnak szentelte, 1916. február 17-én szív-
roham miatt bekövetkezett haláláig.
További képek a hátsó borító belső oldalán láthatók.

Irodalom:
Ambrózy Pál, (1975): 75 éves az OMSZ központi épülete; LÉGKÖR,

XXX. 1.
JELENTÉS a m. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Inté-

zet 1908., 1909., 1910., 1911. évi működéséről; Pesti Könyv-
nyomda Rt., Bp. 1909 és 1914.

Simon Antal, (1995): A magyar meteorológia 125 éve; In: FEJEZETEK A
MAGYAR METEOROLÓGIA TÖRTÉNETÉBŐL, 1971-1995; OMSZ, Bp.
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Az észlelőkert 1935-ben a Kitaibel Pál utca felől
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Évfordulók. Idén a Meteorológiai Világnapon több
kerek évforduló is alkalmat adott az ünnepelésre. For-
málisan 60 éve (1950. március 23-án) lépett hatályba
a Meteorológiai Világszervezet (WMO – World Me-
teorological Organization) megalakulását deklaráló
Egyezmény. Az alapokmányt valójában néhány év-
vel korábban Washingtonban írták alá. Az 1947.
szeptember 22-én kelt dokumentumon szerepel a Ma-
gyar Köztársaságot képviselő Aujeszky László aláírá-
sa. A patinás eredeti okmányt az OMSZ-ban őrizzük.

A „születésnap” alkalmából készített tradicioná-
lis média anyagok a WMO szolgáltatásainak hat év-
tizedes fejlődését összegzik. A szervezet főtitkára,
Michel Jarraud üzenetében hangsúlyozta, hogy a
mindenkori meteorológiai és hidrológiai fejlesztések
az emberiség biztonságát és jólétet szolgálják.

Másrészt az OMSZ kettős jubileumot ünnepel-
hetett, ugyanis 140 évvel ezelőtt, 1870. április 8-án ír-
ta alá Ferenc József osztrák császár és magyar király
az intézet alapításáról szóló határozatot és éppen 100
éve avatták fel az Intézet (Budapest II. ker. Kitaibel
Pál utcai) székházát (ld. Puskás et al.).

Mindez alkalmat kínált arra, hogy hagyományos
bensőséges tavaszi rendezvényünkön felidézzük a
meteorológia fejlődésének hazai és nemzetközi tör-
ténetét, eredményeit az irodalmi kezdetektől egészen
napjainkig. A cikk az ünnepségen elhangzott előadás
anyagából készült.

A Meteorológia tudomány kezdete. Az időjárás
megfigyelésének és főleg előrejelzésének vágya va-

lószínűleg egyidős az emberiséggel, hiszen a termé-
szetben élő emberek élete, biztonsága függött az idő-
járás alakulásától. Műszerek nem lévén az állatok,
növények viselkedéséből, a természeti jelenségek
megfigyeléséből igyekeztek jósolni, összefüggése-
ket keresni. A mai napig számos népi regula létezik.

Maga a „meteorológia” elnevezés ismereteink
szerint Arisztotelésztől származik, akinek gondola-
tai évszázadokon át ihletőleg hatottak az időjárás rej-
telmeire fogékony elődök számára. Ezt tanúsítja a
Könyvtárunkban lévő Nicolai Cabei 1646-ban ki-
adott két kötetes könyve „Kommentárok Arisztote-
lész Meteorológia című művéhez” („Qvatvor Libros
meteorologicorum Aristoteles”).

A rendszeres adatgyűjtés a középkor második fe-
létől indult el, amikor az emlékezetes, rendkívüli idő-
járási eseményeket már a krónikákba is feljegyezték.
A XVII.-XVIII. század nagy polihisztorai a meteo-
rológiai műszerek megalkotásával alapozták meg az
időjárás tudományos megfigyelését. Ezáltal lehetővé
vált annak a kérdésnek a megválaszolása: milyen idő
van most?

A meteorológia, mint tudomány tehát aránylag
fiatal, alig több mint kétszáz éves. Az újkori meteo-
rológia kezdetének 1780-at tekintjük, amikor Johann
Jacob Hemmer kezdeményezésére Károly Tivadar
pfalzi választófejedelem támogatásával megalakult
a Mannheimi Társaság (Societas Meteorologica Pa-
latinae). Ez a 40 állomásból álló nemzetközi meteo-
rológiai megfigyelő hálózat volt az első, mely egy-
séges műszerekkel volt felszerelve, és egységes sza-

A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE A METEOROLÓGIAI
VILÁGSZERVEZET 60 ÉVE ALATT

(A Meteorológiai Világnapon elhangzott előadás lejegyzett változata)

DEVELOPMENT OF THE METEOROLOGICAL SERVICES DURING THE
60 YEARS OF WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

(Written version of WMD presentation)

Buránszkiné Sallai Márta és Wantuchné Dobi Ildikó
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., sallai.m@met.hu, dobi.i@met.hu

Összefoglalás. Az előadás áttekinti a Meteorológiai Világszervezet (WMO) 60 éves történetének legfontosabb eseményeit, első-
sorban a magyar közreműködés és részvétel szempontjából. A megemlékezés egyúttal lehetőség a magyar meteorológia legfonto-
sabb eseményeinek áttekintésére, különös tekintettel arra, hogy míg a magyar nemzeti intézmény 140., addig az intézet székháza
fennállásának 100. évfordulóját ünnepli.

Abstract. The presentation summarises the most important events of the 60-year-old World Meteorological Organization (WMO)
mainly from Hungarian participation and contribution point of view. The commemoration is an opportunity simultaneously to re-
view the most important milestones of the Hungarian meteorology taking into consideration that the Hungarian national organisa-
tion celebrates its 140th and the building of its headquarter 100th anniversaries.



bályok szerint működött példát szolgálva a későbbi
hálózatok számára. Kezdetektől fogva az állomások
közt szerepelt „Buda”. A mérések az „Ephemerida-
es Societas Meteorologicae Palatinae” I-XII soro-
zatban jelentek meg, melynek eredeti kötetei szintén
a Könyvtárunk gyűjteményét gazdagítják.

Sok más tudományhoz hasonlóan, a meteoroló-
gia fejlődésének is a hajózás és a hadviselés lett az
előmozdítója. Történelmi tény, hogy a krími háború
során az 1854. november 14-én a balaklavai öbölben
az egyesített angol–francia–
török hadiflotta néhány óra alatt
súlyos veszteségeket szenvedett,
azonban nem a cári orosz flottá-
tól, hanem egy hirtelen érkezett
pusztító vihartól.

A nagy emberáldozattal és
anyagi veszteséggel járó ka-
tasztrófát követően a francia
kormány megbízta Le Verrier
csillagászt azzal a feladattal,
hogy vizsgálja meg, vajon a ren-
delkezésre álló meteorológiai ál-
lomások adatainak elemzéséből
előre lehetett volna-e jelezni a
vihar közeledtét. A vizsgálat
eredménye minden várakozást
felülmúlt. A vereséget megelőző
napok megfigyelési adatainak
térképre vitelével és elemzésével ugyanis felismer-
hetővé vált az a ciklon, melyhez a szóban forgó vi-
har kapcsolódott.

Ez az esemény teremtette meg a meteorológián
belül az időjárás előrejelzés tudományának, a szi-
noptikának az alapjait. Megszülettek az első szinop-
tikus térképek, amelyek elemzése lehetővé tette a
légköri folyamatokat irányító törvényszerűségek fo-
kozatos megismerését. Ezzel már választ lehetett ad-
ni arra a kérdésre is: hogy miért van most ilyen idő?

Az első világháború idején, majd a 1920-as évek
elején az időjárás előrejelzése forradalmi változáson
ment keresztül. Elméleti fejlődésének központja er-
re az időre Norvégiába, Bergenbe koncentrálódott,
ahol létrejött az ún. „bergeni iskola”. Az addig dön-
tően a légnyomási térképekre alapított „izobár-szi-
noptika” kezdett egysíkúvá válni, a hozzá kapcsoló-
dó szemléletmód egyre inkább elavult. A „bergeni is-
kola” és annak két legjelentősebb képviselője V.
Bjerknes és J. Bjerknes (apa és fia) korszakalkotó fel-
fedezésével – a markáns időjárás változások legfőbb
hordozói, az időjárási frontok felismerésével – dön-

tő fordulatot hozott a tudományág fejlődésében. Az-
óta tudjuk, hogy ott, ahol az időjárási térképek vo-
nalain a törések, a szakadások, a szabálytalanságok
vannak, ott van az időjárás lényege, a változás, a
front. Ezeket a jeleket korábban hibának vélték.

A 20-as évektől megkezdődtek a magaslégköri
megfigyelések is. Megszaporodtak az ún. utas nél-
küli ballon felszállások, melyeket eleinte csak a szél
vizsgálatára alkalmaztak, majd később további mű-
szereket (hőmérőt, légnyomásmérőt, nedvességmé-

rőt) helyeztek el a berendezésen.
Korabeli kollégáink ily módon
egyre többet tudtak meg a légkör
magasabb rétegeinek meteoroló-
giájáról. Ezek az elméleti fej-
lesztések egyre több lehetőséget
és eszközt adtak az időjárás elő-
rejelzésével foglalkozó szakem-
berek kezébe.

Az időjárás előrejelzés tudo-
mányának újabb nagy lendülete,
a számszerű előrejelzés ötlete
ugyancsak a már említett idő-
sebb V. Bjerknes nevéhez fűző-
dik, ugyanis ő vetette fel első-
ként azt a gondolatot, hogy a ki-
indulási állapot ismeretében a
légköri folyamatokat leíró fizi-
kai törvényszerűségek alkalma-

zásával előre megjósolható az időjárás. Tekintettel
arra, hogy a kezdeti állapotot meg tudjuk mérni, a jö-
vőbeli állapot kiszámítható.

L.F. Richardson próbálkozott először a bonyo-
lult, explicit módon fel nem írható egyenletrendszer
kiszámításával. Heroikus küzdelemmel, több hóna-
pon keresztül próbált Európa térségére egy 24 órás
előrejelzést készíteni. Munkája természetesen ku-
darcba fulladt, amit ő a mérési hibákkal magyará-
zott. 1922-ben publikálta a kísérleteit és egyben egy
időjárási nagyüzem tervét, ahol 64 ezer segéderő
végezte volna a számításokat a stadionszerű épület
közepén elhelyezkedő főmeteorológus koordinálá-
sával.

Az igazi áttörést a numerikus prognosztika terü-
letén a számítógép feltalálása hozta. Neumann János
és kollégái az Egyesült Államokban kifejlesztett
ENIAC gépen végezték el az első bíztató kísérletet
1952-ben. Az 5500 m magasban elhelyezkedő légré-
teg áramlási viszonyait számolták ki 24 órára előre –
a számítógép leállásait, üzemzavarait leszámítva –
pont 24 óra tiszta számítási idővel.
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Mindezek a körülmények vezettek ahhoz, hogy a
19. század második felében sorra alakultak a nemzeti
meteorológiai szolgálatok, ezzel egyidejűleg – tekin-
tettel arra, hogy az időjárás nem ismer határokat –
nemzetközi szervezetek jöttek létre. 1873-ban az első
bécsi nemzetközi világkongresszuson született meg a
határozat a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO
– International Meteorological Organization) megala-
kításáról, amely valójában egyfajta igazgatói konfe-
rencia volt. Az IMO-on belül 1935-től regionális bi-
zottságok kezdtek alakulni. Ezek a mai régiók (RA –
Regional Association) elődei. 1947-ben már mind a
hat mai RA működött, Európa kapta a VI sorszámot.
Technikai bizottságok alakultak, amelyek a meteoro-
lógiai feladatok széles skáláját fedték le. Nemzetközi
kutatási expedíciókat szerveztek a Föld légkörének
alaposabb megismerésére. Ezek közül legjelentőseb-
bek a sarkvidékek klímájának kutatását célzó első
(1882-83) és második (1932-33) poláris év voltak.

A második világháború alatt a meteorológiai ada-
tok is hadititokká váltak, amely lehetetlenné tette a
nemzetközi együttműködést. A háború befejezését
követően nem sokkal, 1947-ben az újjáéledő IMO
döntött a Meteorológiai Világszervezet létrehozásá-
ról, amely 1950-ben be is teljesedett. Ekkorra a me-
teorológia fejlődése révén lehetővé vált annak a kér-
désnek a megválaszolása, hogy milyen idő lesz?

A WMO 60 éve. 1951-ben a 37 tagállamot számlá-
ló WMO az ENSZ szakosított intézményévé vált. A
szervezettel szembeni elvárások tovább bővültek. A
folyamatot gyorsította a rohamo-
san fejlődő nemzetközi polgári
légi forgalom, amely a korábbi-
nál gyorsabb, sokrétűbb és egy-
ségesebb adatcserét igényelt.

Az elmúlt hatvan év alatt
számos új kihívásnak tett eleget
a WMO. Ezek közt voltak belső
kezdeményezések éppúgy, mint
külső ösztönzésre, konkrét ké-
résre induló programok. Ezek
mozgatórugói egyrészt az ismét-
lődő természeti csapások, másrészt az új technikai
eszközök (pl. radar, számítógép, műholdak) megje-
lenése volt. Az alábbiakban vázlatosan, évtizedekre
bontva áttekintjük a jelenleg 189 tagot számláló
WMO hatvan éves fejlődésének történetét, legfonto-
sabb eseményeit, programjait.

Az 50-es évek: az alakulás, a formálódás idősza-
ka. Az időszak legjelentősebb feladata az egyes tag-

országokban különféle módszerekkel, eljárásokkal
végzett meteorológiai tevékenységek egységesítése
volt. Ennek elősegítésére kidolgozták és publikálták
a ma is meglévő, azóta folyamatosan aktualizált tech-
nikai szabályzatokat és útmutatókat (Guides). A leg-
nagyobb szabású globális méretű kutatási együttmű-
ködés ebben az évtizedben a Nemzetközi Geofizikai
Év (1957-58) volt, melynek keretében a 11 földtu-
dományi területen végeztek kutatásokat. A meteoro-
lógiai feladatokat a WMO koordinálta. Ebben az év-
tizedben indultak el a levegőkémia és a légszennye-
zés meteorológiai vonatkozású WMO programok,
beleértve az ózonmérések szabványosítását, illetőleg
az 1957-ben a Nemzetközi Geofizikai Év keretében
létrehozott Globális Ózon Megfigyelő Rendszer
(GO3OS) megalapítását. Ezen túlmenően a WMO
számos országban nyújtott technikai segítséget a sor-
ra alakuló nemzeti meteorológiai szolgálatoknak.

A 60-as éveket a technikai forradalom időszaká-
nak nevezhetjük. 1960. április 1-jén bocsátották fel az
első meteorológiai műholdat. Ez volt az elindítója a
WMO egyik legfontosabb programjának, az 1963-
ban létrejött Időjárási Világszolgálatnak (WWW –
World Weather Watch), amely a globális megfigyelő,
távközlő és adatfeldolgozó rendszereket foglalta egy-
ségbe. A megfigyelés rohamos fejlődésének köszön-
hetően a következő évtized elején már 8500 földfel-
színi állomás, 5500 tengeri állomás, valamint repü-
lőgépek és műholdak ontották a meteorológiai ada-
tokat. A hatvanas évek vége felé létrehozták a Háttér
Levegőszennyezési Monitoring Hálózatot, mely

1989-ben a GAW Program (Glo-
bal Atmosphere Watch) kereté-
ben egyesült a korábban említett
GO3OS ózon mérőhálózattal. A
GAW monitoring programhoz a
megfigyelő állomások koordiná-
ciója és műszertámogatások tar-
toznak, továbbá a program adat-
szolgáltatást végez tudományos
értékelések és azon riasztások
számára, melyek a légkör kémi-
ai összetételének megváltozásá-

ból adódóan a környezet számára veszélyt jelenthe-
tő helyzetekre hívják fel a figyelmet. A 70-es évek a
kezdeményezések időszaka volt. Korábban említet-
tük, hogy a WMO programok létrehozását gyakran
természeti csapások ösztönözték. Ilyen katasztrófa
volt a 60-as évek végén, 70-es évek elején a szaha-
rai aszály, amikor a WMO akciót indított az érintett
országok támogatására. Nigériában agro- és hidro-

Időjárási térkép 1897-ből



meteorológiai központot hoztak létre az aszály kö-
vetkezményeinek enyhítésére. Az 1970-ben Bangla-
desben négyszázezer áldozatot követelő tájfun miatt
indították el a trópusi ciklon projektet. 1972-ben a
WMO nyitott az operatív hidrológia felé, melynek
következtében azóta számos víz-
zel kapcsolatos program indult.
Ebben az évtizedben születtek
meg az első állásfoglalások az-
zal kapcsolatban, hogy az embe-
ri tevékenység befolyásolhatja
Földünk éghajlatát. 1975-ben
tették közzé az első tudományos
állásfoglalást az emberi tevé-
kenység sztratoszférikus ózon
rétegre gyakorolt hatásáról és
annak lehetséges geofizikai kö-
vetkezményeiről, rá egy évre pe-
dig a fosszilis tüzelőanyagok el-
égetéséből származó CO2 kibo-
csátás potenciális éghajlat mó-
dosító hatásáról. Az évtized két-
ségkívül legnagyobb meteoroló-
giai vállalkozása a nagyszabású
GARP (Global Atmospheric Research Program) el-
indítása volt számos részexpedícióval, amely mére-
teit tekintve messze túlszárnyalta a korábbi évtize-
dek fent említett kezdeményezéseit. Az évtized vé-
gén, 1979-ben került megrendezésre az Első Klíma
Világkonferencia, amelyen döntöttek a Klíma Világ-
program (WCP-World Climate Prog-
ramme) megalakításáról.

A 80-as évek a klíma és az ózon je-
gyében teltek. A korábbi évek éghaj-
lattal és az ózonréteggel foglalkozó
számos kezdeményezése ebben az év-
tizedben ért be. 1985-ben a villachi
konferencián megszületett az első ál-
talánosan elfogadott állásfoglalás a
globális felmelegedéssel és annak kö-
vetkezményeivel kapcsolatban. Szin-
tén 1985-ben jött létre az ózonréteg
védelmét célzó bécsi egyezmény.
1988-ban pedig az UNEP-pel karöltve
létesült az Éghajlatváltozási Kor-
mányközi Testület (IPCC), amely rendszeresen je-
lentéseket készít a globális éghajlat állapotáról.

A 90-es években különösen intenzív El Niño te-
vékenység hozta lázba a kutatókat, a jelenséggel
együttjáró természeti katasztrófák pedig az egész vi-
lág figyelmét a környezet és az éghajlat védelme fe-

lé fordították. 1990-ben, a Második Klíma Világkon-
ferencián született meg az elhatározás a Globális Ég-
hajlati Megfigyelő Rendszer (GCOS) létrehozására.
1990-ben majd 1995-ben az IPPC kiadta első és má-
sodik jelentését az emberi tevékenység földi klímá-

ra gyakorolt hatásáról. 1997-ben
pedig létrejött az üvegházhatású
gázok kibocsátását szabályozó
Kiotói Egyezmény.

Az utolsó, 2000-2010 közöt-
ti időszak az éghajlatváltozás je-
gyében telt el. 2001-ben az IPCC
kiadta a harmadik jelentését,
amelyben kijelentették, hogy a
korábbinál erősebb bizonyíték
van arra, hogy az emberi tevé-
kenység befolyásolja a Föld ég-
hajlatát. Emlékezzünk, hogy eb-
ben az időben még elég jelentős
volt a szkepticizmus ezen a téren.
2007-ben a negyedik IPCC je-
lentésben mondták ki, hogy „az
éghajlati rendszer melegedése
megkérdőjelezhetetlen”. Negye-

dik jelentéséért az IPCC 2007-ben megosztott Nobel-
békedíjat kapott. Több WMO program is elindult eb-
ben az időszakban, mint például a természeti kataszt-
rófák megelőzésére irányuló program és a meteoro-
lógiai műholdak tevékenységét koordináló űrprogram
(Space Programme). A tavalyi évben pedig a Harma-

dik Klíma Világkonferencia magas
szintű megbeszélésein résztvevő kor-
mányfők, miniszterelnökök egyhangú-
an támogatták az éghajlati előrejelzé-
sek, produktumok és információk vi-
lágméretű felhasználását elősegítő Ég-
hajlati szolgáltatások Globális Rend-
szerének (GCSN – Global Climate
Support Network) létrehozását, amely-
nek szervezése folyamatban van.

A Meteorológiai Világszervezet
jelenleg 10 önálló programot és 4 társ-
finanszírozású programot működtet,
további 11 nagy projektben látja el a
világ meteorológiai tevékenységét irá-

nyító, koordináló feladatát. Ebbe a nagy rendszerbe
tartozik: 11000 földfelszíni állomás, 1300 magas-
légköri megfigyelő állomás, 4000 hajón végzett mé-
rés, 1200 bója, napi 150000-300000 repülőgépes je-
lentés, továbbá kvázipoláris és geostacionárius mé-
rő és kutató műholdak sokasága.
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Időjárási léggömb, meteorográf felbocsátása
az 1900-as években

Időjárás-jelentő tábla
az 1900-as években
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A WMO misszióját 1999-ben az ún. genfi dekla-
rációban a kor igényeinek megfelelően megújították.
A dokumentum a katasztrófa megelőzés, továbbá a
környezet és klíma megőrzése érdekében cselekvés-
re szólítja fel a tagországok kormányait. Szorgal-
mazza az alap infrastruktúra és a környezeti moni-
toring rendszerek pénzügyi mű-
ködtetéséhez szükséges támoga-
tások biztosítását.

Az OMSZ 140 éve. A nemzet-
közi kitekintést követően tekint-
sük át dióhéjban Szolgálatunk
történetét. Az 1870-ben alapított
„Meteorológiai és Földdelejes-
ségi Magyar Királyi Intézet” fő
feladata az állomáshálózat bőví-
tése mellett az adatgyűjtés, az adatok rendszerezése
volt. A prognózis osztály csak 1890-ben alakult meg
és 1891-től adtak ki naponta ún. időjárási sürgönyje-
lentést, amelyet időjárás jelző táblán a magyar kirá-
lyi postahivatalokban függesztet-
tek ki.

1897-ben már megjelent máig
is létező szakmai folyóiratunk, az
Időjárás első száma. 1910-ben,
amikor a székház elkészült, már
1400 állomás tartozott a meteoro-
lógiai intézethez. 1925-ben az in-
tézet kapcsolatainak kiszélesítésé-
re megalakult a Magyar Meteoro-
lógiai Társaság. Ugyanebben az
évben Hille Alfrédnek és Marczell
Györgynek köszönhetően megin-
dultak a magaslégköri mérések.

1945-ben az ELTE-n megala-
kult a Meteorológiai Tanszék, biztosítva ezzel a meg-
felelő meteorológus utánpótlást. 1950-ben kivált az
intézetből a földmágnesességi kutatásokat végző cso-
port, és az intézmény elnevezése Országos Meteoro-
lógiai Intézetté módosult. Az 50-es évektől több ob-
szervatórium épült Budapesten és vidéken egyaránt.
1970-ben ismét új neve lett az intézetnek: Országos
Meteorológiai Szolgálat, amely három további inté-
zetre tagozódott: a Központi Előrejelző Intézetre, a
Központi Meteorológiai Intézetre és a Központi Lég-
körfizikai Intézetre.

1975-ben kezdte meg működését az első meteo-
rológiai radar, ugyanebben az évben indult el a jég-
eső elhárítás. 1988-ban érte el a szolgálat a maximá-
lis létszámot 998 fővel. 1993-ban a romló gazdasági

helyzet következtében megszorító intézkedések mi-
att teljes szakterületek leépítésére került sor. A lét-
szám radikálisan 390-re csökkent, jelenleg a szolgá-
lat állományi létszáma 224 fő. 2002-ben megszerez-
tük az ISO 9001:2000 minősítést. 2007 óta pedig
277/2005 (XII. 20.) Kormányrendelet szabályozza,

az OMSZ korábbinál bővebb
feladatat és hatáskörét.

Az intézmény mindenkori
vezetése nagy figyelmet fordí-
tott a nemzetközi kapcsolatok
ápolására. Több nemzetközi
szervezetnek a térségből első-
ként vagy az elsők közt lettünk
tagjai, társult tagjai. Ezek közül
legfontosabbak a már említett
WMO, amelynek hazánk kezde-

tektől fogva tagja, továbbá az Európai Középtávú
Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF), melyhez
1994-ben társult tagként csatlakozott Magyarország.
A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Euró-

pai Szervezetébe (EUMETSAT)
1997-ben társult tagként léptünk
be, majd 2008-ban váltunk teljes
jogú taggá. Az említett három
szervezetben az OMSZ képviseli
hazánkat. Az Európai Meteoroló-
giai Szolgálatok Hálózatát tömö-
rítő szakmai szervezet az EU-
METNET-EIG, melynek munká-
jában 2004 óta veszünk részt. Meg
kell még említeni a Közép-Euró-
pai Korlátos Tartományú Model-
lezési Együttműködést (LACE,
1994), továbbá az Európai Meteo-
rológiai Szolgálatok Gazdasági

Együttműködését (ECOMET), melyben 1998 óta ve-
szünk részt.

Fejlődés. Az eltelt évtizedek alatt tudományos, tech-
nikai szempontból hatalmas változásnak voltunk ta-
núi. A fejlődés érzékeltetésére csak néhány példát so-
rolunk fel, melyek gyökeresen átalakítottak egy-egy
tevékenységi kört elvezetve a mai, nemzetközi ösz-
szehasonlításban is korszerű állapothoz.

A földfelszíni paramétereket kezdetekben ha-
gyományos mérőműszerekkel mértük, manapság a
hálózat gerincét a 105 helyen működő automata mé-
rőállomás képezi. A magas légkör állapotát korábban
meteorológiai léggömbökre erősített szondákkal,
majd radarral is pásztáztuk, melynek eredménye

A farkasfai radarobszervatórium
a 80-as években

Meteorológiai radar képernyője
a 70-es években



helyben, a radar monitoron volt látható. Jelenleg há-
rom doppler radarból álló hálózattal követjük a csa-
padékrendszereket. Az infra, látható
és vízgőz tartományban készülő
műholdképek mellett sok kompozit
kép és feldolgozás segíti az előre-
jelzők munkáját, emellett a villám
lokalizációs hálózat adatai is az elő-
rejelzők rendelkezésére állnak.

Az adatgyűjtés régen óránként
URH-n keresztül működött, később
a mért paramétereket telexen rögzí-
tettük és adtuk tovább. Egy éve mű-
ködik 10 percenkénti GPRS-en ke-
resztüli automatikus gyűjtés, mely-
nek köszönhetően a mérések ren-
delkezésre állása a 98 %-ot is meg-
haladja.

Az adatok automatikus ellenőrzést követően köz-
vetlenül a digitális adatbázisba kerülnek, onnan egy-
szerűen, erre a célra fejlesztett szoftver segítségével
nyerhetők vissza az 50-55 TB méretű adatbázisból.

Az adatok archiválása teljesen átalakult. Csak-
nem száz éven át a mért, megfigyelt adatokat papír-
ra vetettük, évkönyvekbe rendeztük, belőlük fárad-
ságos munkával manuálisan térképeket, éghajlati at-
laszokat készítettünk.
Ezen anyagok jelentős
része digitalizálásra
vár. Ma már az infor-
matika segítségével az
elektronikus adatbázis
és a belőle automati-
kusan előállított ég-
hajlati feldolgozások
lehetővé teszik a szak-
mailag igényes és esz-
tétikus tanulmányok
gyors készítését.

Régen telexek ko-
pogták a hírközpont-
ban a WMO távközlé-
si rendszerén beérke-
ző külföldi meteoroló-
giai adatokat. Emellett
még a faximile vevők
„fütyültek”. Mindezek funkcióját nagyteljesítményű
számítógépes rendszer váltotta fel, mely naponta kb.
140 GB-nyi adatot kezel. Az OMSZ számítógép
parkja az országban az egyik legnagyobb teljesítmé-
nyű berendezés.

A múlt században a telexen megkapott adatok-
ból időjárási és analízistérképeket rajzoltunk, majd

azokat kianalizáltuk. Manapság
nemzetközileg is elismert modelle-
zési tevékenységet folytatunk, regi-
onális és lokális skálán egyaránt. Er-
re a célra szuperszámítógépeket
használunk, melyeket folyamatosan
fejlesztünk. Jelenleg is folyamatban
van a két, már korszerűtlennek szá-
mító IBM gép lecserélése hasonló,
de többszörös kapacitású gépre. A
rengeteg mért, megfigyelt és előre-
jelzett információ kiértékelésében
saját fejlesztésű meteorológiai mun-
kaállomás (HAWK – Hungarian
Advanced WorKstation) segíti az
előrejelzőt, amely minden típusú in-

formáció megjelenítésére, összehasonlítására, kiér-
tékelésére alkalmas.

Ahogy ma, úgy régen is az analízis és előrejelzési
térképek tanulmányozását követően naponta prog-
nózis értekezletet tartottunk. A prognózis megbeszé-
lésen elfogadott előrejelzést pedig a rádión keresztül
az ország tudomására hoztuk. Később már egyre mo-
dernebb eszközök álltak rendelkezésünkre. Az újsá-

gok és az előrejelzése-
ket igénylő egyéb fel-
használók számára
írógéppel vagy tele-
xen írtunk szöveges
prognózist. Ma a
prognózis megbeszé-
lést követően orszá-
gos alapprognózis és a
hat régióra elkészített
kódolt formájú, de au-
tomatikusan szöveggé
alakítható, verifikálás-
ra is alkalmas régiós
prognózis kerül ki.
Ezek képezik aztán az
alapját a különféle
nemzetgazdasági igé-
nyeknek megfelelő
célprognózisoknak.

Naponta 240 felhasználót szolgálunk ki a né-
hány adattól az 1–2 GB-nyi adatforgalomig. Készí-
tünk speciális prognózisokat a repülés, a vízügy szá-
mára, légszennyezés terjedési előrejelzéseket a ka-
tasztrófavédelem számára, szöveges, táblázatos, gra-
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Év Név Fogadó ország hó
1961 Mohácsi Mária Anglia, Svédország 12
1961 Tölgyesi István SZU, Anglia 12
1964 Czelnai Rudolf SZU, Japán 9
1964 Varga-Haszonits Zoltán SZU, Kanada 12
1964 Szepesi Dezső USA 12
1966 Tänczer Tibor SZU, USA 12
1966 Koppány György SZU, USA 12
1966 Wirth Endre SZU, USA 14
1967 Kapovits Albert SZU, Kanada 12
1967 Orendi Katalin Anglia, Norvégia 12
1968 Ambrózy Pál USA, SZU 12
1968 Endrődi Gabriella Anglia, Hollandia 12
1969 Götz Gusztáv Svédország, USA 12
1969 Kozák Béla SZU, NSZK 12
1969 Major György SZU, USA 12
1971 Antal Emánuel USA 12
1972 Gajzágó László Anglia 4

A szinoptikus térképet elemzi
Rajkay Ödön és Bóna Márta

1971-ben

1. táblázat WMO ösztöndíjak: 1961-1972
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fikonos, vagy éppen külön erre a célra fejlesztett
honlapon szolgáltatott előrejelzéseket tetszőleges te-
rületre, vagy földrajzi pontra az energia szektor, az
ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság, a sport és a szó-
rakoztató ipar számára. Rendszeresen jelen vagyunk
több rádió és TV csatorna műsorán, saját stúdiót üze-
meltetünk. Manapság már minden vezető médium
figyeli a honlapunkat (www.met.hu), az ott megta-
lálható riasztási térképet, és rögtön hírül adja, ha a
meteorológiai szolgálat narancs, vagy piros riasztást
adott ki.

WMO és OMSZ kapcsolatok. Az eltelt hatvan év
alatt sok magyar kolléga közvetlenül is bekapcso-
lódhatott a WMO tevékenységébe. A politikai hely-
zetből adódóan az ötvenes és hatvanas években szin-
te kizárólag a WMO adott lehetőséget a hazai mete-

orológus közösség számára a nemzetközi elszigete-
lődés ellen. A kezdetektől fogva minden kongresz-
szuson jelen volt a magyar küldöttség. A WMO har-
madik kongresszusán Dési Frigyes igazgató David
Arthur Davies, WMO főtitkárral folytatott sikeres
tárgyalásainak köszönhetően 17 fiatal munkatárs ka-
pott lehetőséget arra, hogy 1961-71 között WMO és
UNDP ösztöndíjjal külföldi továbbképzésen vegyen
részt. Mezősi Miklós gyűjtésének és Tölgyesiné Pus-
kás Mártának köszönhetően közreadjuk azok névso-
rát, akik a Meteorológiai Világszervezet révén hóna-
pokat – éveket tanultak vagy dolgoztak a világ vala-
mely pontján (1. és 2. táblázat). A nemzetközi vér-
keringésbe való bekapcsolódás lehetővé tette, hogy
néhányan a WMO által szervezett expedíción ve-
gyenek részt. Az utazásokról készült élménybeszá-
molók a LÉGKÖR korábbi hasábjain olvashatók. Af-

D.A.Davies 1961. november 12-17. az Akadémia és az OMI meghívására látogatott az Intézetbe.
1970. április 7-8. OMSZ centenáriumi ünnepség és Nemzetközi Meteorológiai Szimpózium
1975. november 9-12. MTA 150 éves, MMT 50 éves, Meteorológiai Tudományos Napok
1976. október 7-12. RA-VI. rendkívüli ülés, Doctor honoris causa avatás az ELTE-n
1977. szeptember 5-8. Baranyai Jégeső-elhárítási Rendszer bemutatása

G.O.P.Obasi 1986. július 8-12. Kormány meghívás, WMO Hidrológiai Bizottsága 25 éves jubileumára
1996. március 10-12. Csiszár Iván WMO Ifjúsági díj átadása
1999. jún. 24-29. Tudomány világkonferenciára

M.Jarraud 2006. március 5-7. OMSZ meghívásra

Titkos Ervin Antarktisz (9.) 1963. dec.-től 15 hónap
Hirling György Antarktisz (10.) 1964. nov.-től 14 hónap
Barát József Antarktisz (11.) 1965. dec.-től 18 hónap
Vissy Károly Antarktisz (17./16.) 1971. dec.-től 4 hónap
Antal Emánuel és Simon Antal WMO/MONSOON 77 1977 6 hónap
Dombai Ferenc WMO/MONEX 1978 3 hónap
Pándi Ferenc Antarktisz (23.) 1979. dec.-től 12 hónap
Maller Aranka WMO/GARP 1979 4 hónap

2. táblázat. Expedíciós utak 1963-1979 között

rikában az állomás telepítések gyakorlott szakértő-
ket igényeltek. Czelnai Rudolf 1967-ben egy évet
dolgozott Ugandában. Mezősi Miklós 1970-től két
évet szintén Ugandában, majd 3 hónapot Etiópiában.
Mészáros Ernő 1976-ban megbízást kapott a WMO-
tól arra, hogy vegyen részt fejlődő országok háttér
légszennyezettségét mérő állomáshálózat kialakítá-
sában. 1994-ig Afrika és Délkelet-Ázsia számos or-
szágában tárgyalt. A mérések biztosításához képzés-
re volt szükség, melynek kezdeményezésére Buda-
pest-Lőrincen a jelenlegi Marcell György Obszerva-
tóriumban „WMO Háttérszennyeződés-mérő Nem-
zetközi Iskolát” hoztak létre.

A központ a GAW program keretében működött
WMO és UNEP támogatással. 1978-tól a fejlődő or-
szágok szakemberei számára Mészáros vezetésével
összesen 16 szemináriumot tartottak kollégáink. Az
előadások angol és francia nyelven folytak, összesen
53 országból 123 hallgató részvételével. Szepesi De-
zső a hetvenes években a meteorológiai szolgáltatá-
sok hatékonysága tárgyában felkért szakértőként vett
részt a „six country” programban. Dévényi Dezső
UNDP/WMO adatasszimilációs szakértőként dolgo-
zott 1985-ben Phenjanban a Koreai Meteorológiai
Szolgálatnál. A WMO nemzetközi titkárságának
munkatársai a tagállamból kerülnek ki.

3. táblázat. WMO Főtitkárok látogatása az OMSZ-nál



Ez idáig öt magyarnak volt lehetősége a genfi
székházban dolgozni éveken át. Czelnai Rudolf 1981
és 1984 között a Tudományos Technikai Programok
igazgatójaként, majd 1985-től nyolc éven át magas
beosztásban, főtitkár helyettesként (Assistant Secre-
tary General) vett részt a
szervezet irányításában.
Tögyesi István 1964-től
összesen 26 évet dolgozott
a titkárságon, Lépp Ildikó
1975 és 1979 között a Glo-
bális Adatfeldolgozó
Rendszer Osztályon. Götz
Gusztáv a Globális Időjá-
rási Kísérlet Program
(GARP) irányító testületé-
nek munkájában vett részt
1978. december és 1979.
augusztus között. A külön-
féle WMO programok munkacsoportjaiban, bizott-
ságokban számtalan kolléga vett és vesz részt. Né-
hány vezető tisztséget sorolunk fel a teljesség igénye
nélkül. Czelnai Rudolf a CBS Globális Megfigyelő
Rendszerek Munkacsoportjának elnöke volt, majd az
RA VI elnök helyettese, később elnöke lett. Mersich
Iván 1998-2001 között RA VI alelnök volt. Staro-
solszky Ödön a WMO
Hidrológiai Bizottságának
1972 óta vezetőségi tagja
és 1984-től 1993-ig elnö-
ke volt (President of Com-
mission for Hydrology).

Minden évben pályáz-
ni lehet különféle WMO
díjakra. Megtisztelő szak-
mai elismerés azok számá-
ra, akik ebben a elismerés-
ben részesülhettek. Csi-
szár Iván nyerte el 1995-
ben az ifjú kutatóknak járó
kitüntetést (WMO Rese-
arch Award for Young Scientists). A Norber Gerbier-
MUMM díjat pedig Molnár Katalin és Mika János
cikke kapta 1999-ben. Néhány éve az OMSZ Tudo-
mányos Tanácsának javaslata alapján készülnek a
magyar jelölések.Végezetül a WMO főtitkárok Art-
hur Davies, G.O.Obasi és Michel Jarraud is több al-
kalommal tettek látogatást szolgálatunknál (3. táb-
lázat). Az áttekintés is érzékelteti, hogy a meteoro-

lógiai szolgáltatások szerepe sérülékeny világunk
minden napjaiban egyre fontosabbá válik.

A technikai és módszertani fejlesztések egyre
pontosabb és megbízhatóbb előrejelzéseket tesznek
lehetővé, ám az elvárások is folyamatosan növeked-

nek, újabb és újabb kihí-
vásokat állítva az elkövet-
kezendő meteorológus ge-
nerációk számára.
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A budapesti klímaállomás a Petrezselyem utcában 1983-ig,
Magyar Fotó 1975

Meteorológia műszerek a Pestszentlőrinci
obszervatórium kertjében 1998-ban
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1950. március 22. jeles nap a meteorológia történeté-
ben, ekkor jött létre a Meteorológiai Világszervezet
(WMO). Alapokmánya egy nappal később lépett élet-
be, ezért hivatalosan március 23-án, a Meteorológiai

Világnapon ünnepeljük a WMO születésnapját. Ez al-
kalomból gyűltünk össze idén is március 23-án szép
számmal az OMSZ dísztermében. Hogy az alkalom
különlegesebb, mint az eddigiek azt már a rangos ven-
dégek száma is jelezte. Ez évben ünnepségünkön va-
ló részvételével megtisztelt bennünket Szabó Imre kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter, Dióssy László

szakállamtitkár, és dr. Molnár József kabinetfőnök.
Ahogy az Bozó László elnöki köszöntőjéből is kide-
rült, nem csupán a WMO 60 éves évfordulója teszi ki-
vételessé a 2010-es évet. Az Országos Meteorológiai

Szolgálat idén lett 140 éves, s kereken 100 éves a Szol-
gálat Kitaibel Pál utcai központi épülete.

Elnökünk beszédében a meteorológia elmúlt 60
évben mutatott robbanásszerű fejlődését méltatta, és
tekintettel a meteorológiai szolgáltatások iránt fel-
merülő növekvő igényre hasonlóan dinamikus fejlő-
dést remél a jövőben is.

15 ÉVES A SCHENZL GUIDÓ DÍJ ÉS A PRO METEOROLÓGIA
EMLÉKPLAKETT ─ BESZÁMOLÓ A METEOROLÓGIAI VILÁGNAPI

ÜNNEPSÉGRŐL

15 YEARS OF SCHENZL GUIDO AWARD AND PRO METEOROLOGIA
COMMEMORATE PLAQUETTE ─ REPORT ON WORLD METEOROLOGICAL DAY

Móring Andrea
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., moring.a@met.hu

Összefoglalás. Az OMSZ főépületében megtartott Meteorológiai Világnapi ünnepség eseményeit és az idei kitüntetettek mellett a
díjak megalapítása (1995) óta az eddigi összes kitüntetett és a díjátadók nevét is közli a beszámoló.

Abstract. The events of World Meteorological Day were held in the headquarters of Hungarian Meteorological Service are sum-
marised and a list is added containing the names of all awarded since 1995 when the Awards were established together with the rep-
resentatives of ministry.

A 2010. évi Meteorológiai Világnap kitüntetettjei
Ács Ferenc (PM), Kernya Imre (ül–T), Geresdi István (Sch), Szudár Béla (PM), fejesné Sándor Valéria (Sch) Dióssy László

szakállamtitkár, Riperger Györgyné (T) Riperger György (T), Bozó László elnök, Szabó Imre miniszter, Molnár József kabinetfőnök,
Szilvási Erzsébet (PM), Péliné Németh Csilla szds. (PM), Németh Péter (Szakirodalomi díj)

PM – Pro Metetorologia Emlékplakett, Sch – Schenzl Guido díj, T – Társadalmi észlelői kitüntetés
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év Schenzl Guidó díj Pro Meteorologia emlékplakett átadó

1995 Mészáros Ernő Kozma Béla Baja Ferenc miniszter
Csaplak Andor Kéri Menyhért

Tänczer Tibor
Tóth Pál

1996 Rákóczi Ferenc Dunay Sándor Szili Katalin politikai államtitkár
Zách Alfréd Felméry László

Práger Tamás
Vissy Károly

1997 Czelnai Rudolf Mezősi Miklós Szili Katalin politikai államtitkár
Szász Gábor Makainé Császár Margit

1998 Antal Emánuel Bodolainé Jakus Emma Szili Katalin politikai államtitkár
Dobosi Zoltán Csomor Mihály

Dombai Ferenc
Horváth Emil

1999 Götz Gusztáv Simon Antal Borbély János helyettes államtitkár
Justyák János Weidinger Tamás

Tar Károly
Torda Lajos

2000 Ambrózy Pál Böjti Béla Borbély János helyettes államtitkár
Major György Posza István

Bartholy Judit
Horváth László

2001 Varga-Haszonits Zoltán Szilágyi Tibor Túri-Kovács Béla miniszter
Kéri Menyhért Heiligenbrunnerné Bóna Márta

Bereczky László
2002 Koppány György Buránszkiné Sallai Márta Boda Ilona politikai államtitkár

Vissy Károly Németh Lajos
Geresdi István
Makra László

2003 Szepesi Dezső Horváth Ákos Kórodi Mária miniszter
Varga Miklós
Zemankovicsné Hunkár Márta

2004 Bodolai Istvánné Kőrösi György Kis Zoltán politikai államtitkár
Mika János
Unger János

2005 Tänczer Tibor Bartha Imre Persányi Miklós miniszter
Tóth Pál Dunkel Zoltán

Gáspár Pál
Maller Aranka
Matyasovszky István

2006 Kapovits Albert Antal Emánuelné Persányi Miklós miniszter
Nagy Sándor Haszpra László

Papp Andor
Tőkei László

2007 Láng István Horányi András Dióssy László szakállamtitkár
Ináncsi László
Kenderesy Kálmán
Kövér Béláné

2008 Barát József Ihász István Kovács Kálmán államtitkár
Horváth Csaba Károssy Csaba

Németh Péter
Völker József

2009 Horváth László Barcza Zoltán Dióssy László szakállamtitkár
Mezősi Miklós Kovács Győző

Tamáskovits Károly
Tölgyesi László

2010 Fejesné Sándor Valéria Ács Ferenc Szabó Imre miniszter
Geresdi István Péliné Németh Csilla Molnár József kabinetfőnök

Szilvási Erzsébet Dióssy László szakállamtitkár
Szudár Béla
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A tudományosan megalapozott meteorológiai
előrejelzések fontosságáról a mindennapokban Sza-
bó Imre miniszter is megemlékezett köszöntőjében.
A szakma jövőjének jelentőségét a koppenhágai Klí-
ma Konferenciára utalva az éghajlatkutatásban látja.
Reményei szerint klíma-modelljeinkkel a döntésho-
zókat segíthetjük majd a jó és eredményes elhatáro-
zások meghozatalában. A Minisztérium legfontosabb
feladatai között az emberek tudatformálását említet-
te, mellyel már az eddigiekben is jelentős változáso-
kat értek el a környezet- és árvízvédelem területén.
A tudatformálásban számít a meteorológusokra is:
„Legyenek sikeresek! Ez a mi sikerünk is!” – bíztat-
ta búcsúzóul a jelenlévőket.

Az ünnepi szavakat minden résztvevő örömmel
fogadta, de különösen azok örülhettek, akiknek mun-
káját ebben az évben valamilyen elismerés érte. Az
alkalom a díjátadó szempontjából is fényesebb volt,
mint az eddigiek, hiszen idén 15 éve, hogy több más
szakmai elismeréssel együtt miniszteri rendeletre lét-
rejött a magyar meteorológusok hazai legmagasabb
szakmai elismerése, a Schenzl Guidó díj és a Pro Me-
teorologia emlékplakett. Az elmúlt 15 évben eddig
példanélküli volt, hogy a díjakat a minisztérium há-
rom magas rangú vezetője adta át. Az előző oldalon
összefoglaltuk, hogy eddig kik vehették át az elis-
meréseket, és kik adták át. Az érvényes miniszteri
rendelet évente két Schenzl Guidó díj és négy em-
lékplakett kiadását engedélyezi, melytől – mint az a
táblázatban is látható – a díjazó egyes években eltért.

Schenzl Guidó Díjat kapott idén Sándor Valéria
a repülésmeteorológia területén végzett hatékony,
magas színvonalú szakmai és oktatói, publikációs te-
vékenységéért, kiemelkedően jó vezetői munkájáért,
valamint dr. Geresdi István a zivatarok számítógé-
pes modellezéséért, a felhőkben lejátszódó mikrofi-
zikai folyamatok tanulmányozása terén elért kima-
gasló, nemzetközi elismerést kiváltó tudományos
munkájáért.

A Pro Meteorologia Emlékérem idei nyertesei:
dr. Ács Ferenc a légkörfizika, meteorológia, klima-
tológia tudományterületén végzett kimagasló minő-
ségű egyetemi oktatói és kutató munkájáért, Péliné
Németh Csilla példamutató kötelességtudattal vég-
zett munkájáért, melyet a katonai repülőtéri automa-
ta időjárás-megfigyelő rendszer karbantartása, fej-

lesztése, erőforrások tervezése terén lát el, Szilvási
Erzsébet a Szolgálnál több mint 40 éven keresztül
végzett lelkiismeretes, szorgalmas munkájáért, mely-
lyel kivívta felettesei és munkatársai tiszteletét és el-
ismerését, valamint Szudár Béla a szegedi regionális
meteorológiai központ kiváló szaktudással, páratlan
lelkesedéssel végzett irányításáért, szervezési mun-
kájáért, elkötelezett szolgálatáért.

A miniszteri kitüntetések után a régóta szolgála-
tot teljesítő, nem főállású, ún. társadalmi észlelői el-
ismeréseket Bozó László adta át. Ebben az évben
társadalmi észlelői kitüntetésben részesült észle-
lőink: Babiczki Benedek, aki 1968-ban vette át a
Gyöngyössolymos Szalajkaház néven létesült csa-
padékmérő állomás vezetését; Kernya Imre, aki
1966-ban vállalta a Tardoson 1942-ben létesült csa-
padékmérő állomás vezetését; Molnár Zoltán, aki a
Bátya községében 1934-ben létesült csapadékmérő
állomást 1969 óta vezeti; valamint Riperger György
és Riperger Györgyné, akik Budapest Népliget csa-
padékmérő állomás vezetését 1961 óta látják el.

Az emelkedett pillanatok után Buránszkiné Sal-
lai Márta a meteorológia történetének elmúlt 60 évé-
ről tartott előadást (melynek szerkesztett változatát
jelen lapszámunk 15. oldalától lehet olvasni). Bár az
előadást hivatalosan a „szakmai” jelző kísérte, a visz-
szatekintésben a sok történeti érdekesség mellett szá-
mos régi fotó is helyet kapott, melyek az előadást
sokkal inkább a lélekmelengető, „nosztalgikus”
irányba vitték el. A visszaemlékezést és ezzel együtt
az ünnepséget mi sem zárhatta jobban, mint az egyik
legalapvetőbb meteorológiai jelenség szépirodalmi
megfogalmazása Shakespeare tollából:

„Láthatunk néha sárkányforma felhőt,
Van pára mint a medve, az oroszlán,
Soktornyú fellegvár, vad sziklabérc,
Csipkés orom, kék hegyfok, rajta fák,
S a világba leinteget,
szemünket a Léggel csalja a fekete alkony
Látványosság ez…

…Most paripa, s rá egy szemvillanásra
A köd letöri s elsimítja, mint
Vizet a vízben”

(Antonius és Kleopátra)



A LÉGKÖR interjúkat életrajzi adatokkal, csa-
ládi háttérrel, iskolai tanulmányokkal szoktuk
kezdeni. Most is erről szeretnénk hallani először!

1933. június 14-én láttam meg a napvilágot, az
akkori Csehszlovákiához tartozó Rimaszombatban,
anyai nagyszüleim házában. Az el-
ső hivatalos írás így szlovákul jelent
meg rólam, az anyakönyvbe Pavel
Jan Ambrózy néven írtak be, de az-
után néhány hét múlva Nyíregyhá-
zán, ahol a szüleim éltek, a helyi
anyakönyvvezető magyarosította a
bejegyzést. Az elemi és középisko-
lát Nyíregyházán végeztem, ahol
apám matematika-fizika szakos ta-
nár volt. Édesanyámnak tanítói ok-
levele volt ugyan, de inkább ben-
nünket, 3 fiút nevelt, gyerekkorom
ideális körülmények között indult.
De azután jött a háború, édesanyám
1945-ben meghalt, édesapám 50
éves korára elvesztette látását,
kénytelen volt idő előtt nyugdíjba
menni és bár nagyon szerényen él-
tünk 1945-46-47-ben, de mi fiúk végül mindhárman
egyetemet végezhettünk.
Hogyan kerültél kapcsolatba a meteorológiával?

Kapcsolatom a meteorológiával talán már génje-
imben kezdődött. Apai nagyapám, a Tátra aljában,
Nagyszalókon volt tanító, és még legény korában egy
ottani, akkor induló panzió számára végzett meteo-
rológiai megfigyeléseket; amit egész véletlenül csak
néhány éve tudtam meg. A szlovák kollégák, Kon-
cek professzor és Petrovics István, az 1970-es évek-
ben állították össze a Magas-Tátra éghajlatának vas-
kos monográfiáját, s abban fedeztem fel az irodalmi
hivatkozások között az Ambrózy nevet, nagyapámét,
mint az 1880-as évek egykori észlelőjét. Apám, mint
matematika-fizika szakos tanár nemcsak hivatalból,
de önszorgalomból is érdeklődött a meteorológia
iránt. 1925-ben belépett az akkor alakult Magyar Me-
teorológiai Társaságba, és – megszakítással ugyan,
de – élete végéig tagja volt a Társaságnak. Így elég
jól ismerte a korabeli magyar meteorológusokat, és

látogatta a nyíregyházi állomásunkat is; a helyi saj-
tóban pedig rendszeresen megjelentek meteorológi-
ai témájú írásai. Ezek után nem volt meglepő, hogy
1950-ben, utolsó éves gimnazista koromban, megje-
lent nálunk látogatóban Magyar István, az akkor már

háromfős nyíregyházi meteorológi-
ai állomás vezetője, azzal, hogy a
polgári légi-forgalom megindulása
miatt az akkor már I. osztályú szi-
noptikus állomás kiköltözik a repü-
lőtérre, a városi állomáson viszont
párhuzamos méréseket kellene vé-
gezni. Javaslata az volt, hogy vál-
laljam el ezen méréseket. Elvállal-
tam, s ez nagyon jó iskola volt, az
alapoktól kezdtem a meteorológiai
ismeretek gyűjtését, Magyar Pistá-
val pedig – aki később a bajai állo-
másunk vezetője lett – sokáig tar-
tottam a szinte atyai kapcsolatot.
1951 nyarán jelentkeztem az Egye-
temre, de ez is némi bonyodalom-
mal járt: Nyíregyházáról csak a
Debreceni Egyetemre lehetett je-

lentkezni, fizikusnak vagy matematikusnak, én vi-
szont meteorológus akartam lenni. Apám ezért elkí-
sért Budapestre, az Intézetbe, némi erkölcsi támoga-
tást szerezni budapesti felvételemhez. Aujeszkyvel
találkoztunk, aki szólt az érdekemben. Az egyetemen
meg örültek, hogy itt van egy ritka „madár”, aki ki-
fejezetten a meteorológus szakra jelentkezik, szem-
ben évfolyamtársaim jó részével, akiket más karok-
ról irányítottak ide. 1955-ben végeztem. A 35 fős tár-
saságból tizenketten kerültünk azonnal az Intézet al-
kalmazásába, a többiek a Honvédségnél vagy mező-
gazdasági üzemekben kaptak állást.
Milyen területen kezdtél el dolgozni az OMI-ban?

Első munkahelyem Lőrincen volt, az Obszerva-
tóriumban, ahonnét egy év múlva, 1956 októberében
behelyeztek a központi székházba. Első főnökeim
Dési Frigyes és Béll Béla voltak. Formálisan Désinek
volt egy kutatócsoportja, de Béll Bélával naponta ta-
lálkoztam, hiszen ő volt az Obszervatórium vezető-
je. Időjárás-kutatási témában kaptam feladatot, majd
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1957 után a Götz Gusztávval és Tänczer Tiborral ki-
bővült kutatócsoportunkban igyekeztünk mélyebb is-
mereteket szerezni a számszerű időjárás-előrejelzé-
sek témakörében. Dési nagyon támogatta ezt a tevé-
kenységet, szinte „vattába
csomagolva” dolgozhat-
tunk, sok szakirodalmat
olvastunk. 1958-ban Dési
két hónapos tanulmányút-
ra küldött Moszkvába,
ahonnét egy grafikus elő-
rejelzési módszerrel tér-
tem haza, s ezzel naponta
megjelentünk a prognózis
megbeszélésen. A mód-
szer ugyan nem volt túl si-
keres, később egy javított
norvég előrejelzéssel is
próbálkoztunk.
Rákóczi Ferenc az Egye-
temen is említette ezt a
módszert, viszont felme-
rül a kérdés, miért hagytad ott a numerikus me-
teorológiát, és hogyan lettél klimatológus?

Előbb még a Balatoni Viharjelzés fejlesztésével,
konkrétan a viharjelzés időjárási dinamikai hátteré-
nek fejlesztésével foglalkoztunk; az 1958-62 között
végzett Balaton-kutatás ugyanis elsősorban klima-
tológiai, fenológiai mérésekre szorítkozott. Bodolai
István javasolta, hogy a Balatonra vonatkozó szi-
noptikai, dinamikai kutatások meginduljanak. Kuta-
tócsoportunk – kibővülve Tóth Pállal, Böjti Bélával,
Titkos Ervinnel, s másokkal – igyekezett objektíveb-
bé tenni a viharjelzést. Több, hirtelen kitörő balato-
ni vihar is erősítette elszántságunkat e téren. Götz
Guszti szerkesztésében jelent meg német nyelven ku-
tatásaink eredménye, címe:
Sturmwarnung am Balaton See.
1968-ban WMO ösztöndíjasként összesen egy évet
töltöttél az USA-ban és az akkori Szovjetunióban.
Milyen tapasztalatokat szereztél? Hasznosak vol-
tak ezek a tanulmányutak?

Igen, 1968-ban került sor ezen ösztöndíjas utak-
ra; ekkor még inkább a numerikus előrejelzésekkel
foglalkoztam, pontosabban Moszkvában a hegyek
áramlás-módosító hatását tanulmányoztam. Az űr-
kutatás akkoriban még gyerekcipőben járt, de arra
gondoltam, hogy a műhold képeken a hegyek mö-
gött kialakuló hullámfelhők láthatóvá válnak és az
időjárás háromdimenziós szerkezetéről információt
szolgáltatnak, bár ott Moszkvában még nem jutot-

tam hozzá műhold felvételekhez. Csak hazatérésem
után, átlapozva az akkor nálunk már rendszeresen
vett műholdfelvételeket, tömegesen találtam olyan
felhőképeket, ahol a hegyek mögötti, un. lee-hullá-

mok megjelentek! Az volt
a tervem, hogy a tömérdek
összegyűjtött anyagból
kandidátusi értekezést
írok, de azután közbejött
valami: 1969-ben Dési az
OMSZ Titkárságra helye-
zett, sok adminisztratív
feladatot kaptam, kedvenc
témámtól egyre távolabb
kerültem, éveken keresztül
inkább hivatalnok voltam,
mint kutató. Visszatérve
még az ösztöndíjam máso-
dik felére, az Egyesült Ál-
lamokban kicsit hasonló
témában, a medencékben
kialakuló hideg légtavak

témájával foglalkoztam, ami Magyarországon is
perspektivikus feladat volt. A lee-hullámok témájá-
ban jelentek meg írásaim az IDŐJÁRÁS-ban, szovjet
és más folyóiratokban is.
Dési diktatórikus döntése volt a Titkárságra ke-
rülésed, vagy Te ambicionáltad azt?

Én nagyon jól éreztem magamat az Időjárási Ku-
tató Osztályon, nem akartam onnét eltávozni, fájó
szívvel hagytam ott a szakterületet, ez törést jelentett
a pályafutásomban. Az egyetemi doktorátust még az
OMSZ Titkárságra kerülésem előtt sikerült megsze-
rezni numerikus témában. 1969/70-ben alakult ki az
OMSZ, a három intézet, és akkor kellett feltölteni a
Titkárságot is, amelynek kezdetben Kozák Béla volt
a vezetője, én később őt váltottam, s 3-4 esztendőt
töltöttem a Titkárság élén.
Melyek voltak szakmai pályafutásod további főbb
állomásai?

1974-ben Czelnai Rudolf lett az OMSZ elnöke,
igazgatót kerestek a KMI élére; meg is lepődtem,
amikor engem választottak, hiszen addig sem kli-
matológiával, sem adatfeldolgozással nem foglal-
koztam kellő mélységben, habár titkársági munkám
során e területekkel is kapcsolatba kerültem. A vá-
lasztásban talán szerepe volt annak is, hogy fiatal
koromban észlelőként kezdtem pályámat, nem volt
idegen számomra a megfigyelő-hálózat. A földfel-
színi és magaslégköri mérések, továbbá az adatfel-
dolgozás is a KMI hatáskörében volt, az akkor még

Intézeti kirándulás, 1957 (balról jobbra): Lépp Ildikó,
Koppány György, Kleszky István, Ambrózy Pál,

Endrődi Gabriella, Tänczer Tibor, Szepesiné Lőrincz Anna,
Ambrózyné Mohácsi Mária



gyerekcipőben járó számítástechnikával együtt. Ak-
kor kapta meg az OMSZ az első számítógépét, az
EMG 830-at is. Még 1968 előtt számítógépes kapa-
citást kerestünk külső cégnél, a Statisztikai Hivatal
URAL-2 gépén, hogy ezáltal is affinitást szerezzünk
a számítástechnikában. Abban az időben még gépi
kódban ment minden, kettes számrendszerben, az
adatbevitel és a programozás is, mai szemmel néz-
ve primitív eszközökkel. E munkában nagyon aktív
szerepet játszott Adámy László, aki lelkesen és szak-
értelemmel vett részt az OMSZ számítástechnikájá-
nak fejlesztésében.
1974-től (közel 30 éven át) igazgatóként irányí-
tottad a KMI-t, s benne az állomáshálózatot. Mi-
ként értékeled a megfigyelési és adatfeldolgozási
technika fejlődését a 70-es évektől mostanáig?

Visszatérve a KMI vezetésére, úgy igyekeztem
ellátni a feladatot, hogy eredményeket is lehessen fel-
mutatni, amely eredmények persze kollektív erőfe-
szítések nyomán születtek. Az állomáshálózatban si-
került ötfősre bővíteni a főállomások személyzetét,
ezáltal az észlelők heti munkaideje 40 órára csök-
kent, megfelelve a Munka Törvénykönyve előírása-
inak. Erre az időszakra esik a főállomások saját ob-
jektumba költözése is, különösen a megszűnt repü-
lőterek miatt, ahol nehéz volt együttműködni az utód-
szervezetekkel. Az OMSZ-nál ez egy intenzív fejlő-
dési szakasz volt, amelyben fontos szerepet játszott
Körösi György, a Gazdasági Osztály vezetője; az
1970/80-as években 8-10
helyen költözhettek észle-
lőink új épületbe (ami az-
után nyugdíjas éveimben
nagy gondot jelentett az
OMSZ számára, én meg
fájó szívvel hallottam a
létszámcsökkentésekről,
az ingatlanok bezárásáról).
Hogyan emlékezel az
egykori, hosszantartó
KMI Tanácsülésekre?
Nem fárasztott a sok
üres fecsegés?

Mindenképpen fárasz-
tott, de szükség volt arra,
hogy a véleményeket meghallgassam, és elfogadha-
tó kompromisszumra lehessen jutni; azt hiszem ke-
vés kemény hangú határozat született nálunk, szem-
ben más vezetőkkel.
Mint vezető egyáltalán valaha is mondtál valaki-
nek nemet?

Most hirtelen konkrétumot nem tudok mondani,
de azért megpróbáltalak benneteket erről-arról lebe-
szélni, esetleg nem határozott nem-mel, hanem úgy
alakítani a dolgot, hogy gondolkozzon el az illető, jó
lesz-e vagy sem. Próbáltam az éleket legömbölyíte-
ni, hogy rám se úgy tekintsenek, mint aki keményen
nemet mond.
Az OMSZ kilenc egykori felső vezetőjéből csak
kettő nem volt párttag, Te voltál az egyik. Hogyan
úsztad meg?

Többször elbeszélgettek velem, de sikerült azzal
elhárítani a dolgot, hogy szakmailag igyekszem min-
dent megtenni, de nem érzem magamat elég erősnek
ahhoz, hogy párttag legyek.
Vezetőként tudatosan küldted a fiatalokat külföl-
di utakra, konferenciákra, vagy akkor már erre
nem volt annyira szükség, mint Dési idejében, hi-
szen aki tehette, az ment?

Fölöttem ott volt az OMSZ, a legfelső vezetés
határozta el ezeket a kiküldetéseket. Hosszabb ösz-
töndíjas kiküldetések, tanulmányutak kezdeménye-
zésére nem volt hatásköröm, viszont amikor leosz-
tották az Intézetek számára a külföldi kiküldetési le-
hetőségeket, elsősorban WMO konferenciákra, ott
már nekem is volt súlyozási, döntési lehetőségem,
beleértve a személyek kiválasztását is.
1979 óta (31 éven át) voltál a LÉGKÖR főszer-
kesztője, a különszámokkal együtt összesen 126
szám jelent meg a Te gondozásodban. Miként vál-

tozott a folyóirat jellege
ezen idő alatt, és hogyan
ítéled meg a LÉGKÖR jö-
vőbeni szerepét?

Kezdjük a legelején!
1979-ben szinte úgy poty-
tyantam be a LÉGKÖR
szerkesztésébe, annak el-
lenére, hogy nagyon szí-
vesen írtam cikkeket a fo-
lyóiratba. Az első írásom a
II. évfolyam 1. számában
jelent meg, Portölcsérek
címmel.
Emlékszel még, hogy er-
re felkértek, vagy szemé-

lyes érdeklődés miatt írtál erről az egyébként
örökzöld témáról?

Ennek az volt az előzménye, hogy 1956 októbe-
rében, amikor nem nagyon lehetett közlekedni a vá-
rosban, Lőrinc helyett az intézeti székházba jártam be
dolgozni, elkezdtem olvasgatni a portölcsérekről szó-
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ló irodalmat. Nagyon érdekelt a dolog, az Obszerva-
tóriumban többször láttam ilyen forgószelet, s meg-
írtam ezt a bizonyos cikket. Amit azután a Kossuth
Rádió valamilyen tudományos műsorában be is ol-
vasott, nagy meglepetésemre.
Térjünk vissza a LÉGKÖRhöz!

1979-ben Czelnai Rudi (akkor már OMSZ elnök)
felvetette, hogy változtatni kellene a LÉGKÖR kül-
ső megjelenésén, tartalmán stb., s engem bízna meg
ezzel a feladattal. Némi hezi-
tálás után elfogadtam a felké-
rést; kezdetben Rudi nagyon
lelkesen járt le a házi nyom-
dába, ahol az új formátumú
LÉGKÖR készült, egy színes
magazin kezdett kialakulni.
Ez fellendítette a folyóirat
utáni érdeklődést, szaporod-
tak a cikkek, de idővel, aka-
ratlanul is, átalakult a LÉG-
KÖR profilja. Ennek az volt
az oka, hogy az IDŐJÁRÁS,
amely korábban minden igé-
nyesebb hazai dolgozatot fel-
vett, áttért az angol nyelvű
közlésre, ismeretterjesztő cik-
keket, részeredményeket tar-
talmazó írásokat már nem kö-
zölt. Fokozatosan a LÉGKÖR
vette át az IDŐJÁRÁS-nak ezt
a szerepét, bővében voltunk
cikkeknek, akár 2-3 számmal
előre is. A LÉGKÖR, amely
eredetileg a közel ezer társadalmi állomás észlelői-
nek tájékoztatására indult 1956-ban, az 1980-as
években átalakult, és egyre több, képletekkel, bo-
nyolult ábrákkal tarkított írást közölt, heterogén fo-
lyóirattá vált, egyre szélesebb spektrumot lefedve.
Időközben felmerült, nem kellene-e utcai árusításba
vinni a lapot, az ÉLET ÉS TUDOMÁNY vagy a TERMÉSZET
VILÁGA mintájára. Én ezzel szemben mindig nagyon
óvatos voltam, inkább visszahúzódtam ilyen javas-
latokkal szemben, hiszen éreztem, hogy a cikkek jó
része egyáltalán nem olyan, ami a nagyközönség szá-
mára élvezetes olvasmány lenne. A LÉGKÖR így
megmaradt a meteorológusok számára publikációs
lehetőségnek. Többen jelentkeztek ezután OMSZ-on
kívüli szerzők is, elsősorban az egyetemekről, főis-
kolákról, néha még a teljes ismeretlenségből is. Azért
is gondolom, hogy a LÉGKÖR fontos szerepet ját-
szott az elmúlt évtizedek során az ismeretterjesztés-

ben, mert sok egyetemista számára, aki sikeres
OTDK dolgozatot írt, vagy éppen doktori disszertá-
cióját kezdte készíteni, kellett valami olyan hely, ahol
még nem kellett idegen nyelven írt, magas szintű
publikációval megjelenni, hanem az első lépéseket
megtehette a tanulmányok írása, publikálása terén.
A LÉGKÖR ily módon fórumot biztosított pályakez-
dő, esetleg még csak tanuló fiatalok vagy doktoran-
duszok számára. A Szerkesztő Bizottságban erre

igyekeztünk mindig nagy fi-
gyelmet fordítani; ezért is volt
fontos, hogy a Bizottság tag-
jai között legyenek OMSZ-on
kívüli személyek is, akik kül-
ső szerzőktől is hoztak cikke-
ket. Közben változott a tech-
nikai megjelentetés formája
is, magazinból inkább tudo-
mányos ismeretterjesztő fo-
lyóirattá vált, külső nyomdá-
ban előállítva. Így jutottunk el
a LÉGKÖR 50 éves jubileu-
mára. Néhány érdekes külön-
szám is megjelent eközben,
pl. az éghajlat definíciójával
kapcsolatban értékes tanul-
mányokat közöltünk. Mindig
öröm volt számomra a LÉG-
KÖRrel foglalkozni, aktív ko-
romban másodlagos feladat-
ként, nyugdíjasként pedig ez
volt az egyik fő feladatom;
örömmel adom át most a

szerkesztést utódomnak és az új Szerkesztő Bizott-
ságnak.
A LÉGKÖRben 16 interjút készítettél, részben
társszerzőkkel. Ki volt a legemlékezetesebb in-
terjúalany?

Elsőként Béll Béla jut eszembe, vele könnyű volt
az interjú, szabatosan megfogalmazva mondta el vá-
laszait, két alkalommal is leültünk beszélgetni, mert
sok mondanivalója volt. A Tóth Gézával készített in-
terjú volt a másik emlékezetes esemény, az egy uni-
kális dolog volt, mivel ő nem volt hajlandó az Inté-
zetbe belépni [azt követően, hogy 1950 júniusában az
Államvédelmi Hatóság, mint igazgatót letartóztatta,
majd Recskre internálta – a szerk.]. Végül mégis kö-
télnek állt, hogy 1993-ban a lakásán készítsünk vele
interjút.
Volt példa arra, hogy bár elkészült az interjú, de
mégsem jelent meg nyomtatásban?

Interjúkészítés Berkes Zoltánnal az egykori
Kitaibel Pál utcai II. emeleti barométerszobában,

1984



Ilyesmire nem emlékszem, viszont olyan volt,
hogy valaki nem vállalta az interjút.
Ki volt a legnehezebb interjúalany?

Szinte mindegyik interjú érdekes volt, olyan
szempontból is, hogy érdekes dolgokat tudtunk meg
a beszélgető partnerektől. Sok mindenre fényt derí-
tettek, nemcsak az ő személyes emlékeik szempont-
jából, hanem az Intézet történetéből is, pl. amikor ne-
ves észlelőkkel készült
interjú, habár azokban
személyesen nem mindig
vettem részt.
Volt-e olyan kérdés,
amire az interjúalany
nem akart válaszolni?

Az interjúk végén
mindig békében váltunk
el, a közlés előtt pedig
mindig bemutattuk a szö-
veget, vagyis teljes mér-
tékben az illető egyetérté-
sével készült az interjú. A
meginterjúvolt személy soha nem jött vissza utólag
reklamálni.
Kihasználtad a lehetőséget, hogy olyat kérdezzél,
amit az illető magától nem mondana el, vagy any-
nyira tapintatos voltál, hogy ez fel sem merült?

Igyekeztem rákérdezni olyasmire is, amit esetleg
az illető magától nem mondott volna el. Ezek nem
voltak meredek dolgok. Nem fordult elő, hogy az in-
terjúalany megtagadta volna a választ, általában ba-
rátságosan zajlottak ezek a beszélgetések.
Megnéztem az összesítésben, a LÉGKÖR első 50
évében pontosan 100 cikked jelent meg a folyó-
iratban. Könnyen megy Neked az írás?

Ezek között sok apró hír is volt, például össze-
állt a lap adott száma 40 oldalon, de fél oldal üres
maradt. Ilyenkor gyorsan kerestem oda akár az in-
terneten, akár másutt, valami rövid hírt, közleményt,
hézagpótlásként. Ami az írást illeti, bár elég régóta
használom a számítógépet, szívesebben írom meg
kézzel a szöveget, azután teszem át a szövegszer-
kesztőbe.
Beszéljünk a „konkurenciáról”, az IDŐJÁRÁS-
ról is, ahol szerkesztő bizottsági tag vagy. Mikor
jelent meg az első IDŐJÁRÁS cikked?

1956-ban, előbb, mint a LÉGKÖRben, méghoz-
zá a természetes szinoptikus periódusokról, a Multa-
novszkij-féle elképzelés szerint. Ez volt az első szak-
mai próbálkozásom, még Lőrincen, hogy napról-nap-
ra térképre szerkesztve ciklonpályákat készítettem,

néhány napon keresztül ment egy folyamat és akkor
hirtelen szakadás történt; ezt a 3-5 napot nevezte el
Multanovszkij természetes szinoptikus periódusnak,
ami után változás kezdődött. Itthon Berkes Zoltán
volt a módszer atyja, az ő nyomán foglalkoztam ez-
zel a kérdéssel.
ALÉGKÖR 2. számától előbb Hajósy Ferenc, majd
1996-ig Csomor Mihály volt a lap technikai szer-

kesztője. Utána viszont –
főszerkesztőként – ma-
gadra vállaltad ezt a
technikai feladatot is.
Miért?

Az volt a helyzet,
hogy Csomor Misi tech-
nikai szerkesztőként szin-
te „hajtotta” a LÉGKÖR
szerzőit. A Szerkesztő Bi-
zottság vezetője akkori-
ban viszonylag kevesebb
aktivitást fejtett ki, inkább
irányító szerepet játszott.

Amikor én kerültem a Szerkesztő Bizottságba, akkor
szerettem volna, hogy Csomor Misi ne érezze magát
detronizálva, ezért felkértem, legyen továbbra is osz-
lopos tagja a Bizottságnak, amíg egészségileg bírta.
De nem lehetett sokféle kézben tartani a dolgokat,
ezért azután inkább magamra vállaltam sok mindent
az elmúlt 15 évben, a nem túl csábító házmesteri dol-
gokat is. A folytatás természetesen a Szerkesztő Bi-
zottság új elnökén múlik, hogy milyen mértékben
osztja meg a feladatokat.
Milyen tanácsot, javaslatot adnál az utódnak, vé-
leményed szerint kellene-e változtatni a LÉGKÖR
tartalmán, szerkezetén?

Semmiképpen nem akarom befolyásolni az utó-
dot, de mindenképpen azt szeretném, hogy ha a LÉG-
KÖR be tudná tölteni azokat a feladatokat, amelye-
ket a múltban is betöltött, viszonylag széles spektru-
mon. Az olvasóközönség is széles spektrumú, hiszen
mintegy 200 észlelő kapja a lapot, akik nem egyete-
mi végzettségűek, akik az olvashatóbb írásokat ked-
velik. Másrészt pótolni kell azt az űrt, amit az IDŐ-
JÁRÁS egy emelettel feljebb lépése jelent. Én sem-
miféle alapos átalakítást nem javasolok, de ha meg-
kérdezel, akár most, akár egy év múlva, szívesen és
őszintén fogok válaszolni.
Milyen intézményekben vettél részt a meteoroló-
gia felsőfokú oktatásában?

Az első megkeresés a Műegyetemről jött, a Köz-
lekedésmérnöki Karon a leendő nemzetközi és bel-
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A szerkesztőbizottság elnöke kérdezi a technikai szerkesztőt
Mezősi Miklós, Csomor Mihály, Ambrózy Pál,
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vízi hajósokat oktattam meteorológiára, hat vagy hét
évig. Először idegennek éreztem a témát, hiszen so-
ha nem jártam óceáni hajókon, a technika ismeretlen
volt számomra, az elsődleges feladat itt mégis a me-
teorológiai alapismeretek oktatása volt, amihez az
alapvető szakirodalom, beleértve a tengerészeti me-
teorológiát is, rendelkezésre állt. Ennek az oktatásnak
részemről azért lett vége, mert a szak elköltözött
Győrbe, és intézeti munkaköröm mellett nem akar-
tam vállalni a heti utazásokat; Lépp Ildikó, aki éppen
nyugdíjba vonult, vette át a hajósok oktatását.

Már nyugdíjas koromban érkezett egy újabb
megkeresés Bajáról, az ottani hidrológusoktól, hogy
a Vízügyi Főiskola hallgatóit oktassam meteorológi-
ára. Oda kéthetenként kellett utaznom, az utazás volt
a kellemetlen része a dolognak:
négy óra oda, négy óra oktatás (ez
kellemes volt), majd négy óra haza.
Még nyugdíjas koromban is érez-
tem, hogy az ember azt érti meg
legjobban, amit másoknak érthető-
en el tud magyarázni. Ilyen szem-
pontból Béll Béla volt a példaké-
pem, aki nagyon világos előadáso-
kat tartott nekünk az Egyetemen és
később is, mindig imponált előadá-
sainak jó felépítettsége és hogy
minden mondatát meg lehetett érte-
ni. Baját végül 70 éves koromban
hagytam ott, amikor a közlekedés
egyre keservesebb lett és felettem
is eljárt az idő. Úgy tekintek vissza erre az időszak-
ra, hogy hasznos volt, remélem nemcsak számomra,
hanem a hallgatóság számára is.
1990-től 2006-ig voltál az MMT elnöke. Miként
látod a Társaság jövőjét?

A Társaságban mindig nagyon jól éreztem ma-
gam, már elsőéves egyetemi hallgató koromban be-
léptem, az egész évfolyammal együtt. 1957-ben,
amikor megszületett a Róna Zsigmond Ifjúsági Kör,
annak titkára lettem, ez volt az első pozícióm a Me-
teorológiai Társaságban. A vándorgyűléseknek, elő-
adó üléseknek nemcsak hallgatója, hanem előadója is
voltam, azután 1990-ben felkértek a Társaság elnö-
ki tisztének ellátására. A MTESZ keretei között a
Társaságnak akkor viszonylag kényelmes helyzete
volt, mert az állami támogatás még a rendszerváltás
után is egy darabig megmaradt, így komoly anyagi
gondok még nem vetődtek fel. De már akkor külön-
böző pályázatokon próbáltunk indulni, hogy a Tár-
saság anyagilag ne menjen tönkre. Nagyon sokat se-

gített ebben Pusztai Magdi, aki igyekezett olyan kon-
ferenciák technikai szervezésében részt venni, ame-
lyek némi pénzt is hoztak a Társaság konyhájára. Saj-
nos ezek fokozatosan elsorvadtak, elfogytak, a pá-
lyázati lehetőségek is beszűkültek, egyre kisebbek a
Társaság rendelkezésére álló források. Nem azért
kértem 2006-ban a felmentésemet, pontosabban nem
akartam, hogy újra válasszanak, mert éreztem, hogy
anyagilag a lejtőre jut a Társaság, hanem mert úgy
gondoltam, bőségesen eltelt a fejem fölött az idő, és
inkább fiatalodjon az MMT vezetése. Minden esetre
mindig otthon éreztem magamat és érzem most is a
Társaságban.
Kiterjedt éghajlati irodalmi tevékenységet is foly-
tattál, még nyugdíjasként is. Melyek voltak ezek?

Amióta a KMI-be kerültem,
egyre közelebb kerültem a klima-
tológiához, annak ellenére, hogy
pályafutásom első 10-15 évét más
területen töltöttem, de úgy éreztem,
nem idegen számomra az éghajlat-
tan. Ebben sok segítséget, ösztön-
zést kaptam Kakas Józseftől, aki
rendkívül szigorú lektor, ugyanak-
kor nagyon precíz klimatológus
volt. Bár az Európa Éghajlati Atla-
sza szerkesztésében – amelyben ő
Kéri Menyhért társaságában és az
osztrák Steinhauser vezetésével
dolgozott – aktívan még nem kel-
lett részt vennem, de a téma nem

volt számomra ismeretlen. Ebben az irányban a kö-
vetkező lépés Magyarország Nemzeti Atlaszának a
kiadása volt, amelynek a szerkesztését éghajlati te-
rületen Béll Béla kezdeményezte az 1980-as évek-
ben, Pécsi Márton főszerkesztővel. Béll Béla be-
tegsége és nyugdíjazása miatt e munkát nem tudta
befejezni, s ezért engem vont be a szerkesztésbe.
Lelkes kollégáimmal együtt, nevezetesen Szakács
Györgynével, Tárkányi Zsuzsával, Adámyné Kofla-
novits Erikával, Dunai Sándorral, akik az egyes tér-
képlapok szerkesztésében nagy munkát végeztek, si-
került a Nemzeti Atlasznak egy elfogadható terje-
delmű és színvonalú éghajlati részét összeállítani. A
másik ilyen tevékenységem Magyarország Kistája-
inak Katasztere elnevezésű kétkötetes munka volt,
elsősorban nem térképes, hanem szöveges formában
a környezetnek, tehát talajtannak, geológiának, víz-
rajznak, éghajlatnak stb., leírása egészen finom, te-
hát kistájakra bontott katasztere, amelyben 260 kö-
rüli kistájra osztották az országot a földrajzos kollé-

Réthly emlékülés a Szent István
Társulatban, 2000. szeptember 21.



gák. Meteorológiai szempontból persze nem lehe-
tett mindent 260 felé osztani. Ennek a kiadványnak
az éghajlati részét Kozma Ferenccel együtt állítottuk
össze. Természettudományi területekről nagy ér-
deklődést váltott ki ez a munka, és Akadémiai Díj-
ban is részesült. Aránylag gyorsan el is fogyott, s az-
óta elindult a második kiadás szerkesztése is, amely-
ben Bihari Zitával vettünk részt, lényegesen fejlet-
tebb számítástechnikai háttérrel, jobb területi fel-
bontásban sikerült a kistájakra az adatokat előállíta-
ni. Reményeink szerint ebben az évben megjelenik
a második kiadás a Földrajztudományi Kutató Inté-
zet szerkesztésében. Közben elkészült Magyaror-
szág második Éghajlati Atlasza 2001-ben, – szégyen
és gyalázat, de nincs is rajta az évszám – nyugdíjas-
ként ennek a létrehozásában is köz-
reműködtem, inkább mint szőrös
szívű lektor, habár néhány térkép
szerkesztésében is részt vettem. Ez
a munka is kedvenc feladataim kö-
zé tartozott nyugdíjas éveimben.
Kissé korábban mentem nyugdíj-
ba, aminek az volt az oka, hogy a
90-es évek elején a létszámcsök-
kentések miatt sok mindenkitől
megvált a Szolgálat, és többen vol-
tunk nyugdíj előtt álló emberek,
akik inkább vállaltuk a korai nyug-
díjazást, mint hogy fiatalabbakat
kelljen elküldeni. Nem akarván
visszaélni a korai nyugdíjazással,
szívesen vállaltam ilyen feladatokat, akkor is, ha
nem voltam tudatában annak, hogy ezért esetleg
anyagi elismerés is fog járni.
Nyilván sok klímaatlaszt láttál, tanulmányoztál.
Van-e kedvenc klímaatlaszod?

Sokáig nagyon fájt, hogy ez a második kiadású
atlasz nem izovonalas megjelenítéssel, hanem eltérő
színezéssel készült, ami úgy tűnik, mintha elmasza-
tolná az értékeket. Mindkét módszer mellett és elle-
ne lehet ugyan érvelni, de a folyamatos átmenettel
történő ábrázolás ellenérzést váltott ki belőlem; szí-
vesebben láttam volna az első kiadásban alkalmazott,
izovonalas megjelenítést. A külföldi atlaszok is zöm-
mel izovonalas ábrázolással készültek.
Voltak még a hosszú sorozatú állomások!

Ez az egyik legfrissebb téma, hogy külső nyo-
másra az OMSZ a szigorú adatvédelem miatt nyitni
kényszerült és néhány hosszú sorozatú állomásnak a
napi adatsorát 100 évre visszamenőleg CD-n kiadta.
Most már az ötödik ilyen CD összeállítása van fo-

lyamatban, itt elsősorban az állomástörténeti rész
összeállításában, illetve lektori feladatok ellátásában
vettem és veszek részt.
Milyen szakmai kitüntetésekben részesültél öt és
fél évtizedes munkásságod során?

1991-ben megosztott Akadémiai Díjban része-
sültem, 2000-ben kaptam meg a környezetvédelmi
minisztertől a Schenzl Guidó Díjat. Ezen kívül a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitünte-
tésben részesültem 2008-ban. A kitüntetésekre nem
számítottam, többnyire meglepetésként ért az elis-
merés, a Munka Érdemrend ezüst fokozata is, még
a 80-as években. A Meteorológiai Társaságtól 1975-
ben megkaptam a Steiner Lajos emlékérmet, 1999-
ben pedig MTESZ Díjban részesültem. Az állo-

máshálózat működése kapcsán
kaptam katonai, illetve polgári vé-
delmi elismeréseket is, az utóbbit
1986-ban, a csernobili baleset
után.
Milyen útravalót adnál egy mai
pályakezdő meteorológusnak?

Tudom, hogy ma már a meteo-
rológusok munkaidejének 99%-a
számítógép előtt zajlik le. Ennek
ellenére mindenkit, a pályakezdő-
ket is, arra szeretnék biztatni, hogy
– elismerve a számítástechnika
szerepét a szakmában – ne felejt-
sék el, ki is lehet menni a szabad-
ba, fel is lehet nézni az égre. Ebben

a vonatkozásban nagyon nagy tisztelettel emléke-
zem arra a Hegyfoky Kabosra, aki még a XIX. szá-
zad végén, az 1880-as évektől kezdve megfigyelte a
különböző szintű felhők vonulását, olyan dolgokat
látott meg a termikus- és magassági széllel, a szél-
fordulással, meg egyéb jelenségekkel kapcsolatban,
amelyeket csak később, a pilotozás, majd a rádió-
szondázás birtokában tudtak bizonyítani. Ő azzal,
hogy bámulta az eget, olyan eredményeket, követ-
keztetéseket tudott levonni, amelyekkel megelőzte a
korát! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy feküd-
jenek hanyatt a fűben és nézzék a felhők vonulását,
csak azt, hogy ne zárkózzanak be a négy fal közé. A
lelkes pályakezdőnek néha egy primitív dolog is tud
adni ötleteket, amelyeket nem biztos, hogy a moni-
toron talál meg. Széles látókör is kell, meg az is,
hogy olvassák el azt, amit az ősök valamikor meg-
írtak…

Köszönjük az interjút!
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A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. április 15-én ünnepi tudományos ülést rendezett
Mészáros Ernő akadémikus, az OMSZ korábbi Központi Légkörfizikai Intézete volt igazgatójának 75. születésnapja tiszteletére.
Az ünnepi ülésre szép számmal megjelentek Mészáros Ernő akadémikus társai, egykori OMSZ-os kollégái, a Veszprémi Egyetem
munkatársai, tanítványai, tisztelői és rokonai, akik zsúfolásig megtöltötték az MTA Felolvasó termét.

Az ülés hivatalos levezető elnöke Bozó László, az OMSZ elnöke volt. Az ünnepi ülés keretében elhangzott előadások: Bozó
László: Megnyitó, Major György: Mennyire ismerjük a napállandót? Horváth László: A felhőfizikától a szulfátig, Gelencsér And-
rás és Kiss Gyula: A szulfáttól a szerves aeroszolig, Pósfai Mihály: Az Akadémiától Afganisztánig, Haszpra László: A szén-dioxid
szint változásai a Föld légkörében és Vissy Károly: Közel 60 év a meteorológia két szegletében. Major György előadásának lejegyzett
változata a LÉGKÖR jelen számának 7-10. oldalán olvasható, míg Horváth László köszöntőjét az alábbiakban adjuk közre. Az elő-
adások után számos meleg hangú, néha tréfás személyes köszöntő hangzott el. Többek között a Magyar Meteorológiai Társaság el-
nöke, Major György egy palack Réthly cuvée-t nyújtott át a Társaság nevében gratulációja mellett az ünnepeltnek.

MÉSZÁROS ERNŐ 75

ERNŐ MÉSZÁROS 75

Horváth László
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1675 Budapest, Pf. 39., horvath.l@met.hu

Hogyan lehet valaki egy nemzetközileg elismert ku-
tató, a légköri aeroszol kutatás egyik meghatározó
egyénisége? Hogyan lehet valaki egy tudományág –
a meteorológiához tartozó légkörkémia – hazai meg-
alapítója, több intézményt
érintő iskolateremtő egyé-
nisége?

Jókor volt, jó he-
lyen… jobb híján ezt az el-
csépelt közhelyet vagyok
kénytelen használni, ami-
kor Mészáros Ernő szak-
mai életútjának ilyetén
alakulását próbálom ele-
mezni.
Jókor, azaz a levegőké-
mia tudományágának ser-
dülő korból nagykorúvá
cseperedése idején, amit
Ch. Junge: Air Chemistry
and Radioactivity című
könyvének megjelenésére
(1963) datálhatunk. Ebben a könyvben jóformán el-
fért minden tudás a levegőkémiára vonatkozóan, el-
lentétben a mával, mikor Majnát – hogy stílszerűen
Jungénél maradjunk – lehet rekeszteni a tudományos
cikkek és könyvek tömkelegével. A levegőkémia tu-
dományának robbanásszerű fejlődése tehát fiatal éve-
iben kezdődött, bőven volt lehetőség újat alkotni, eh-
hez Ernőnek is volt néhány szava.
Jó helyen, azaz a Meteorológiai Intézet kezdő szak-
embereként, ahol a kezdeti operatív munka mellett
alkalma lehetett az alapkutatásokhoz nélkülözhetet-

len önálló elméleti és kísérleti munkára, Béll Béla
akadémikus szakmai és erkölcsi támogatásával.

Ezek voltak ugye az objektív feltételek, ehhez
már csak a szubjektívek kellettek: nevezetesen ész,

nagy szorgalom, kitartás
és késztetés a kihívások le-
küzdésére. Hála istennek
ezek mind adva voltak Er-
nőnél, szabad volt a pálya
egy látványos, eredmé-
nyes szakmai karrier kitel-
jesedéséhez.

Természeti törvények
szerint, ha valaminek
megvannak az objektív és
szubjektív feltételei, az
meg is történik. Hogy ez
Ernőnél hogyan ment vég-
be, többen ismerjük, akik
esetleg nem, azoknak áll-
jon itt egy rövid, koránt-
sem teljes felsorolás.

A 2010. április 15-én három nappal születése 75.
évfordulója után a Magyar Tudományos Akadémi-
án, a tiszteletére rendezett ülésen elhangzott előadá-
sok közül kettőnek ez volt a címe: „A felhőfizikától
a szulfátig” és „A szulfáttól a szerves aeroszolig”.
Jól összefoglalják a Meteorológiai Intézetnél (1971-
től Meteorológiai Szolgálat, Központi Légkörfizikai
Intézet) és a Veszprémi (Pannon) Egyetemnél te-
remtett két iskola főbb arculatát.

Az 1957-ben végzett ifjú kutató elhelyezkedett a
Meteorológiai Intézetnél, és hamarosan a felhőfizikai

Nemecz Ernő és Mészáros Ernő akadémikusok
MTA Felolvasó terem, 2010. április 15.



kutatások mélyvizében találta magát, melynek során
a felhőkondenzációs-magvak kémiai összetételének
vizsgálata egyenes úton vezetett a légkörkémia felé.
Amellett, hogy fő kutatási területe a légköri aeroszol
volt, számos más területen is kiváló eredményeket
ért el, többek között a csapadékvíz kémiai összeté-
telének vizsgálata terén. Ő mutatott rá a sztratoszfé-
rikus eredetű ózon szerepére a csapadékvízben, ké-
ső télen-kora tavasszal kialakuló koncentráció-ma-
xiumumok okára (Mészáros-jelenség). Tanítványai a
Meteorológiai Szolgálatnál nem maradtak meg az ae-
roszol kutatásnál, számos egyéb területen (légköri
transzmissziós modellezés, légköri nyomagyag-mér-
legek, ózonkutatás, üvegházgázok, bioszféra-légkör
kölcsönhatások) felé fordultak, mely területeken – a
Szolgálat fő profiljától kissé távol ugyan – de már a
harmadik generáció dolgozik.

Ernő – csak úgy mellesleg – a légköri háttér-
szennyezettség -méréseknek, -vizsgálatoknak is az
atyja. Leszámítva a magyar háttérállomások mérési
programjának fejlesztését, sokáig a Meteorológiai Vi-
lágszervezet (WMO) konzultánsa volt, melynek során
– mivel a fejlődő világ fele ugye franciául beszél – be-
járta a fél világot, nem utolsósorban kiváló francia
nyelvtudásának köszönhetően. Nem is említve azt a
18 angol és francia nyelvű háromhetes WMO tanfo-
lyamot a Meteorológiai Szolgálatnál, melyeket a hát-
térállomások technikai személyzetének szerveztek.

És a rendszerváltás után, mikor az OMSZ kuta-
tóintézet szerepe kezdett háttérbe szorulni, ismét jó
helyre került, a Veszprémi (ma Pannon) Egyetemre,
ahol az MTA Levegőkémiai Kutatócsoport (Lecsó)
vezetőjeként fiatalokat meghazudtoló lelkesedéssel
és elhivatottsággal vágott bele egy még nagyobb, ke-
ményebb fába, a szerves légköri aeroszol vizsgálatá-
ba. Ehhez ugyanis igen komoly laboratóriumi mű-
szerezettségre és mérési szakértelemre is szükség
volt, ami az egyetemen szerencsére mind rendelke-
zésre állt. A felismerés, hogy a légköri aeroszol je-
lentős hányadát a szerves vegyületek adják, továbbá,
hogy ezek közül a humin-szerű anyagok (HULIS)
fontos szerepet játszanak, és hogy történelem (értsd
légszennyezés előtti) időkben a kontinensek fölött,
tengeri só hiányában, a szerves anyagok alkották a
felhőkondenzációs-magvakat, nem utolsósorban a
veszprémi műhely munkájának köszönhető.

Sikerei, elismerései, ömlesztve a teljesség igé-
nye nélkül:
Akadémiai Díj (1979)
Pro natura (1987)
Schenzl Guidó-díj (1995)

Szent-Györgyi Albert-díj (1997)
Széchenyi-díj (1998)
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje

(2005)
Prima Primissima-díj (Veszprém megye, 2008)
valamint
MTA rendes tag (1990)
az MTA X. Osztályának elnöke (1992-1999)
az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának elnöke

(2002-2008)
egyetemi tanár (1992).

Több éven át neves nemzetközi folyóiratok (Idő-
járás, Tellus, Atmospheric Environment, Journal of
Atmospheric Chemistry, Atmosphérique Pollution)
főszerkesztője vagy szerkesztőbizottságának tagja.
Az Academia Europaea tagja, a Nyugat-bretagne-i
Egyetem díszdoktora (forrás: Wikipédia).

Egyik nyilatkozatában említi, igazi tudós nem ar-
ra büszke, amit maga csinál, hanem tanítványaira.
Számos tanítványa – akadémikusok, MTA doktorok,
kandidátusok, PhD fokozatot szerzett kutatók, sike-
resen folytatják, amit még vagy 60 évvel ezelőtt el-
kezdett.

Magyar és angol nyelvű szakkönyvei, szakmai
memoárjai, határterületeken mozgó ismeretterjesztő
vagy komolyabb könyvei számát -melyekben szak-
mai és élettapasztalatokat próbál átadni a jelenkor és
az utókor számára – nem tudom követni; lehet, hogy
már Ernő sem. Szakkönyvei közül meg kell említe-
ni a következőket:
A levegőkémia alapjai (1977)
Atmospheric Chemistry: Fundamental Aspects

(1981)
Fizikai meteorológia (társszerző, 1982)
Atmospheric Particles and Nuclei (társszerző, 1991)
Global and Regional Changes in Atmospheric Com-

position (1993)
Fundamentals of Atmospheric Aerosol Chemistry

(1999)
A Föld rövid története (2001)
A környezettudomány alapjai (2001)
Levegőkörnyezet (társszerző, 2006)
A levegő megismerésének története (2008).

Újabban szépirodalmi fordításokkal is foglalko-
zik (mondanom sem kell franciából), l. Rahimi: Tü-
relemkő, nagy sikerű fordítása.

Kedves Ernő, várjuk következő könyvedet, és to-
vábbi jó munkát, hosszú életet kívánunk a Bakony-
ban, Ági mellett!

Laci, egy tanítványod
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

NEWS OF MMT – HUNGARIAN METEOROLOGICAL SOCIETY

Maller Aranka
Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest II., Fő utca 68., maller@externet.hu

Rendezvényeink 2010. január 1.-március 31. között
Our programmes 1 January – 31 March 2010

Választmányi ülés: Február 25.
Napirend:

A választmányi ülés megnyitása
Határozatképesség megállapítása
Vissy Károly: Tájékoztatás az EMS Média Díjról
Dunkel Zoltán: Beszámoló a Meteorológiai Társaságok

Nemzetközi Fórumának megalakulásáról
A jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése.
Tagfelvételek
A vándorgyűlés időpontjának és programjának véglege-

sítése (Mika János – Bartholy Judit)
A Szőlő és Klíma Konferencia előkészületei (Puskás Já-

nos)
Határozat a 2010. évi társasági kitüntetésekről (A jelölő

bizottságok képviselői)
Határozat a tisztújító közgyűlés összehívásáról és jelö-

lőbizottság kiküldéséről, a jelölő bizottság elnöke: Ma-
jor György, tagok: Lakatos Mónika és Pongrácz Rita

Egyebek
Előadó ülések, rendezvények: Március 16.

A Szombathelyi Csoport rendezvénye Kvárik József:
„A Mediterráneum bástyája”

Március 23.
Meteorológiai Világnap, az Országos Meteorológiai Szol-
gálattal közös rendezvény.

Megnyitó: Bozó László, az OMSZ elnöke
Ünnepi üdvözlő: Szabó Imre, a Környezetvédelmi és

Vízügyi miniszter
Schenzl Guidó Díj, Pro Meteorológia Emlékplakettek,

miniszteri elismerések és oklevelek átadása
Kiváló társadalmi észlelők köszöntése
Buránszkiné Sallai Márta: A meteorológiai szolgálta-

tások fejlődése a WMO 60 éve alatt
Állófogadás a kitüntetettek tiszteletére
(A Világnapról bővebben ebben a számban.)

2010 első negyedévében felvett tagok névsora
Balázs Péter, Borza Alexandra, Droppa Csaba, Geicsnek
Éva, Guzsvány Anna, Horváth Dániel, Járfás Mihály Ist-
ván, Kecskeméti Katalin Ivett, Lázár Dóra, Lelovics Eni-
kő, Nagy Antal, Törék Orsolya, Varga György

Fenológia: (Puskás Márta: 140 éves az Országos Meteorológiai
Szolgálat) görög eredetű szó, jelentése: jelenségtan. A nö-
vény- és állatvilág azon éves periódusokban visszatérő élet-
jelenségeit vizsgálja, amelyek az időjárással és az éghajlattal,
főként a helyi klímával vannak kapcsolatban. A termesztett
növények fenológiai fázisainak megfigyelése a legelterjed-
tebb (kelés, rügyezés, virágzás, stb.). Ezek alapján fenológi-
ai naptárak is készülnek, amelyekből a szakemberek az adott
növény klímaérzékenységére következtethetnek. Általános-
ságban elmondható, hogy a fák a makroklíma, míg a lágy-
szárú növények a mikroklíma legjobb indikátorai.

Jégeső-elhárító rendszer: (Puskás Márta: 140 éves az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat) a jégesőből származó károk
enyhítése céljából létrehozott rendszer. Három fő fajtája lé-
tezik: repülőgépes, rakétás és talajgenerátoros. Magyaror-
szág délnyugati megyéiben 1975 és 1990 között működött
rakétás jégeső-elhárító rendszer. Jelenleg talajgenerátoros

működik ugyanott. Veszélyhelyzet esetén mesterséges jég-
képző magvakat (ezüst-jodid) juttatnak a zivatarfelhőbe, le-
hetőleg annak feláramlási zónájába. Ennek hatására több jég-
szem alakul ki, mint ami természetes úton keletkezett volna,
méretük emiatt lényegesen kisebb lesz. Ennek köszönhető-
en a jégszemek egy része már esés közben, a levegőben el-
olvad, és folyékony halmazállapotban éri el a talajt.

Fagyos nap: (Móring Andrea: 2009/2010 telének időjárása) az a
nap, amikor a minimum-hőmérséklet 0 Celsius fok alá süllyed.

Téli nap: (Móring Andrea: 2009/2010 telének időjárása) az a
nap, amikor a maximum-hőmérséklet nem emelkedik fagy-
pont fölé.

Zord nap: (Móring Andrea: 2009/2010 telének időjárása) az a
nap, amikor a minimum hőmérséklet -10 Celsius fokot vagy
annál alacsonyabb értéket ér el.

Földdelejesség: (Puskás Márta: 140 éves az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat) a Föld mágnesességének régies elnevezése.

KISLEXIKON
POCKET ENCYCLOPAEDIA

Tóth Katalin
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., toth.k@met.hu
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December. Az ország nagy részét pozitív hőmérsékleti
anomália jellemezte, kivételt ez alól csupán a Börzsöny és
a Cserhát jelentett, ahol mintegy 0,5°C-kal volt hidegebb
a szokásosnál. Ez azonban nem vált ki élesen az észak-
nyugat-délkeleti övezetességet mutató képből. Az ország
északnyugati felében jellemző 0-1°C-os értékeket az Al-
földön 1-2°C-os, helyenként a 2°C-ot meghaladó eltérés
váltotta fel. Az országos napi középhőmérséklet nagyon
szélsőségesen alakult decemberben. A hónap első harma-
dában az átlagnál több fokkal me-
legebb volt, majd több mint 16°C-
os hőmérséklet-süllyedést köve-
tően, 20-án már -10,9 fok volt jel-
lemző, mintegy -12°C-kal eltérve
a megszokottól. Ezután, délies,
igen enyhe áramlások hatására 5
nap alatt közel 22 fokot emelke-
dett a hőmérséklet, így karácsony
másnapján már 11°C volt orszá-
gos átlagban. A hónap végén
újabb lehűlés kezdődött.

A lehűlés a szokásosnál több zord és téli napot ered-
ményezett, előbbiből 4-et, míg az utóbbiból 8-at számol-
tunk országos átlagban. A felme-
legedés miatt viszont a normálnál
6-tal kevesebb, mindössze 15 fa-
gyos napunk volt.

A hónap során mért legma-
gasabb hőmérséklet: 21,8°C
Sellye (Baranya megye) decem-
ber 25.

A hónap során mért legala-
csonyabb hőmérséklet: -25,5°C
Szécsény (Nógrád megye) decem-
ber 21.

Szinte az ország egész területén átlag feletti havi csa-
padékösszeg volt jellemző. Csupán a Zala-folyó térsége
és a Kalocsai-Sárköz volt valamivel szárazabb az átlag-
nál. Az Északi-középhegységben a szokásosnál kétszer,
sőt az északi határ mentén, egy kis területen háromszor
magasabb értékek is előfordultak, de jelentős pozitív elté-
rések rajzolódtak ki a Dunántúl déli részén is.

Decemberben országos átlagban 17 napon hullott csa-
padék, mely a legváltozatosabb formákban fordult elő. A
19-ei havazás után többfelé mértek 20 cm-t meghaladó hó-
vastagságokat, 21-én és 22-én többfelé ónos eső esett, míg
25-én országszerte nyárias záporokról és zivatarokról ér-
kezett jelentés, sőt Békéscsabán jégesőt is megfigyeltek.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 129,3 mm
Mátraszentimre (Heves megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 36,5 mm Zala-
egerszeg Nagykutas (Zala megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 44,9 mm
Szőlősardó (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) december 23.
Január. Az ország területének túlnyomó többségét negatív
hőmérsékleti anomália jellemezte, csupán a Szatmári-síksá-
gon, és a Sajó és Hernád mentén fordult elő pozitív eltérés (0

– +1°C). Jellegzetes északnyugat-
délkeleti elrendeződés rajzolódott
ki, az abszolút értékben legna-
gyobb negatív anomália (-1 – -2°C)
a Dunántúl északi részét érintette.A
hónap első néhány napjában orszá-
gos átlagban lehűlés volt jellemző,
majd 4-étől egy mediterrán ciklon-
nak köszönhetően felmelegedés
kezdődött.Ahőmérséklet 9-én érte
el a maximumát (5°C). A hónap
utolsó felében több napon keresztül

szibériai anticiklon alakította hazánk időjárását, és ennek
megfelelően 20-ától egészen a hónap végéig az átlagosnál

alacsonyabb értékek jellemezték az
országos napi középhőmérsékletet.

A szokásosnál hidegebb idő-
járás miatt az 1971-2000-es nor-
málhoz képest több hideg kü-
szöbnapot számláltunk: 27 fagyos
nap, 5 zord nap és 14 téli nap for-
dult elő országos átlagban.

A hónap során mért legma-
gasabb hőmérséklet: 15,2°C Mi-
lota (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) január 9.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-20,7°C Martonvásár (Fejér megye) január 28.

Az ország nagy része csapadékosabb volt az ilyenkor
vártnál, általában a szokásos mennyiség 120-240 %-a hul-
lott országszerte. Kis terület volt csak az átlagosnál szá-
razabb, az Észak-Dunántúlon, különösen a Marcal mentén
jelentek meg alacsonyabb értékek. A legnagyobb pozitív
eltérés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rajzolódott ki,
itt a szokásos havi csapadékhozam közel háromszorosa is
előfordult.

A hónapban országos átlagban 13 napon hullott csapa-
dék, ebből egy nap kivételével hó formájában. A legcsapa-
dékosabb nap 30-a volt. Ezen a napon Recsk állomásunkon

2009/2010 TELÉNEK IDŐJÁRÁSA

WEATHER OF WINTER 2009/2010

Móring Andrea
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., moring.a@met.hu

1. ábra: A tél középhőmérséklete (°C)

2. ábra: A tél csapadékösszege (mm)
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42 mm csapadékot mértünk, mellyel megdőlt az aznapi csa-
padékösszeg rekord. A hóvégi intenzív havazás hatására
többfelé rendkívül vastag hótakaró alakult ki, mely nem
csak a főváros, de a vidéki városok közlekedését is megne-
hezítette. Gönci állomásunkon január 30-ról 31-re virradó-

ra mintegy 45 cm-nyi friss hó hullott. Ilyen intenzív hava-
zásra ezen a napon a mérések óta még nem volt példa.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 104,1 mm Ké-
kestető (Heves megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 27,2 mm Pápa
Nyárád (Veszprém megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 42,0 mm
Recsk (Heves megye) január 30.
Február. Az ország kétharmad részében hidegebb volt a
sokéves átlagnál, a havi középhőmérsékleti anomália te-
rületi eloszlása északnyugat-délkelet irányú övezetessé-
get mutatott. Az értékek a Cserhátban múlták alul legin-
kább a 1971-2000-es normált, helyenként ez a különbség
abszolút értékben az 1,5°C-ot is meghaladta. A legna-
gyobb, helyenként 2 fokot megközelítő pozitív anomáli-
ák az ország északkeleti csücskében jelentek meg. A hó-
nap eleje és vége között mintegy 10,4°C-ot emelkedett a
napi középhőmérséklet országos átlagban, a tavaszhoz
közeledve a felmelegedést több ízben, a ciklonaktivitás-
tól függően 2-4°C-os visszaesések törték meg. Az értékek
a hónap első felében a sokéves átlag alatt voltak, majd a
hónap végére fokozatosan fölé emelkedtek.

A hónapban országos átlagban 19 fagyos napot, 3 zord
napot és 6 téli napot számláltunk, mely értékek jól köze-
lítik a sokéves átlagot.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
15,8°C Nagykanizsa (Zala megye) február 25.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-23,5°C Zabar (Nógrád megye) február 2.

Az ország túlnyomó része csapadékosabb volt a szo-
kásosnál, különösen azAlföld, ahol helyenként a sokéves át-
lagos havi csapadékösszeg több mint háromszorosa is elő-
fordult. Szárazabbnak csupán a Kisalföld bizonyult, itt egy
kisebb területen a szokásos csapadék fele sem hullott le.

Február 16-ig miden nap kaptunk jelentést havazásról,
majd a felmelegedéssel párhuzamosan a hónap végére fo-
kozatosan az eső lett a csapadék meghatározó formája. Or-
szágos átlagban 12 napon hullott csapadék, ebből 6 napon
havazott. Több napon is előfordult kimagaslóan nagy csa-
padékösszeg országos átlagban. A legcsapadékosabb nap
26-a volt, ekkor ez az érték a 11 mm-t is meghaladta. Ezen
a napon a Dunántúlon több helyen 30 mm körüli eső hul-
lott, valamint ekkor mértük a hónap legnagyobb csapa-
dékösszegét is, 38,4 mm-t paksi állomásunkon.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 110,5 mm
Pécs Kertváros (Baranya megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 12,9 mm Sop-
ron Fertőrákos (Győr-Sopron megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 38,4 mm
Paks (Tolna megye) február 26.

3. ábra: A tél globálsugárzás összege (kJ/cm2)

4. ábra: A tél napi középhőmérsékletei
és a sokévi átlag (°C)

Napsütés (óra) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél
Állomások évsz. eltérés közép eltérés max napja min napja össz. az átlag 1 mm < viharos

össz. %-ban napok napok

Szombathely 170 -33 0.0 0.5 16.8 2009.12.25. -19.4 2009.12.20. 131 153 21 4
Nagykanizsa - - 0.5 0.5 18 2009.12.25. -20.3 2009.12.21. 166 130 26 5
Győr 186 -22 -0.3 -1.0 16.1 2009.12.24. -20.1 2009.12.20. 120 125 23 9
Siófok 163 -38 0.1 -0.1 16 2009.12.25. -15.5 2009.12.20. 174 150 28 9
Pécs 147 -72 0.5 0.3 19.5 2009.12.25. -16.3 2009.12.21. 183 159 34 9
Budapest 169 -18 0.0 0.1 13.5 2009.12.25. -17.3 2009.12.21. 174 169 32 5
Miskolc 129 -17 -0.8 0.8 11.3 2009.12.25. -18.7 2009.12.21. 212 233 34 1
Kékestető 101 -175 -3.6 0.1 8.8 2009.12.25. -15.6 2009.12.21. 315 195 37 20
Szolnok 101 -95 0.5 0.6 15.8 2009.12.25. -18.0 2009.12.21. 154 166 30 -
Szeged 143 -56 0.9 0.9 16.5 2009.12.25. -17.2 2009.12.20. 188 203 33 7
Nyíregyháza - - -0.3 0.5 13.7 2009.12.01. -16.4 2009.12.21. 137 161 28 7
Debrecen 135 -46 0.4 1.3 16.2 2009.12.01. -19.7 2009.12.21. 143 129 25 1
Békéscsaba 152 -43 1.4 1.9 16.2 2009.12.25. -16.9 2009.12.21. 169 145 28 1

2009/10. tél időjárási adatainak összesítője

[°C]

10

5

0

-5

-10

-15
december január február

sokévi átlag 2009/2010 tél



38 L É G K Ö R 55. évfolyam (2010)

A 2009-es év időjárása bővelkedett a szélsőségekben és
embert próbáló eseményekben. Tekintsünk át néhányat
ezek közül a teljesség igénye nélkül!

Mindjárt az év elején, január 10-én Budapesten
szmogriadót rendeltek el, a hideglégpárnás helyzetben
megnövekedett, szálló por koncentráció miatt. Ugyaneb-

ben a hónapban a 14-i ónos eső után több cm-es jégpán-
cél alakult ki az utakon, mely megbénította a közlekedést,
végül a hónap utolsó felében a tapadó hó okozott jelentős
károkat Zala megye és Vas megye áramszolgáltatásában.

Május 22-én ítéletidő tombolt Pécs térségében. Az
erős szél fákat csavart ki, Pécs-Pogány repülőtéren 113
km/h-s maximális széllökést mértünk.

Nyáron is többfelé pusztított nagy vihar. Június 11-én
Adács térségében tornádót figyeltek meg, Somogy me-
gyében 16-án a nagy vihar mintegy 4000 hektárt érintett,
jelentős hozamveszteséget és terméskárokat okozva. A jú-
niusi csapadékos időjárásnak köszönhetően rekord vízál-

lást mértek a Rába folyón. A július 18-án átvonult hideg-
front emberéletet is követelt, a villamosvezetékekre dőlő
fák komoly anyagi kárt okoztak, az áramellátás több he-
lyen szünetelt. Hasonló károkat okozott a szeptember 4-i
markáns hidegfront is.

A december időjárása több szempontból is rendkívül
szélsőséges volt. Az országos átlaghőmérséklet 20-án volt
a legalacsonyabb, -10,9°C, a legmagasabb átlaghőmér-
séklet, 11°C 5 nappal később jelentkezett. A nagy hőingás

miatt az utakon jelentősen megszaporodtak a kátyúk, me-
lyek hátráltatták a közlekedést. Ezen kívül a hónap köze-
pén leesett számottevő mennyiségű hó a hónap második
felében tapasztalt, szokatlanul erőteljes felmelegedés so-
rán gyorsan elolvadt, mely az észak-magyarországi folyók
áradásához vezetett.

Hogy eldönthessük 2009. időjárása ténylegesen
mennyire számított szélsőségesnek, elengedhetetlenül fon-

A 2009. ÉV IDŐJÁRÁSA

WEATHER OF 2009

Móring Andrea
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., moring.a@met.hu

1. ábra Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2009
között (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

3. ábra A napsütéses órák havi összegei
2009-ben és 1971-2000 között

2. ábra Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2009 között
(58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

4. ábra A napsütéses órák száma 2009-ben

950

850

750

650

550

450

350

19
01

19
11

19
21

19
31

19
41

19
51

19
61

19
71

19
81

19
91

20
01

mm

évi összeg

Expon. (évi összeg)

12

11

10

9

8

7

19
01

19
11

19
21

19
31

19
41

19
51

19
61

19
71

19
81

19
91

20
01

°C

évi átlag

Lineáris (évi átlag)

350

300

250

200

150

100

50

0

jan márc máj júl szept nov

1971-00 2009

óra



L É G K Ö R 55. évfolyam (2010) 39

tos megvizsgálni, hogy a tavalyi év hogyan szerepelt az el-
múlt immáron 108 évhez képest csapadék és hőmérséklet
tekintetében.

A homogenizált, interpolált adatok alapján (1. ábra)
a 2009-es a hatodik legmelegebb év volt 1901 óta, az or-
szágos középhőmérséklet 11,3°C-nak adódott. A 2009-et
megelőző öt év szintén az időszak végén helyezkedik el.

Csapadék szempontjából 2009 nem volt rendkívüli (2.
ábra), országos átlagban 598 mm csapadék hullott. A 109
éves adatsorhoz illesztett exponenciális trend mérsékelt
ütemű csökkenést mutat.
Napfénytartam. 2009-ben országos átlagban 2121 órán át
sütött nap, ami mintegy 110 %-a az 1931 órás sokéves át-
lagnak. A 3. ábrán havi bontásban láthatjuk az értékeket.
Április és szeptember között a június kivételével minden

hónapban a szokásosnál több napsütés volt jellemző. A
sokéves átlag alapján júliusban jelentkezik a maximum.
Ez a 2009-es adatsorra is érvényes, viszont szembetűnő
különbség az áprilisban jelentkező másodmaximum. A
legnagyobb havi eltérés is ebben a hónapban jelentkezett;
országos átlagban 283 órán át sütött nap, ami több mint az
ekkor szokásos másfélszerese.

A sokéves átlagot tekintve hazánkban a napfénytar-
tam éves összege mintegy 1750 és 2050 óra között válto-
zik, területi eloszlását északnyugat – délkelet irányú nö-
vekedés jellemzi. A 2009-es eloszlásban (4. ábra) hason-
ló elrendeződést láthatunk. A legtöbb napsütést 2009-ben
Békés megye élvezhette, de értékeiben jóval meghaladja
a szokásost, hiszen ezen a területen több mint 2400 órán

át sütött a nap. A vártnak megfelelően az ország északke-
leti része volt a legborultabb.
Hőmérséklet. Az országos átlaghőmérsékletet január ki-
vételével az év minden hónapjában meghaladta az 1971-

2000-es normálértéket (5. ábra). A legnagyobb anomália
áprilisban jelentkezett, ekkor a szokásos 10,3°C-nál 4,2°C-
kal magasabb havi középhőmérséklet volt jellemző.

Januárban az országos havi középhőmérséklet ala-
csonyabb volt a szokásosnál. Az időszak első felében a
napi átlagok az 1971-2000-es normál alatt helyezkedtek el,
majd a -9°C-os mélypontot (január 9.-10.) követő felme-
legedés után az értékek az időszak végéig meghaladták az
átlagot.

Február első hetében folytatódott a felmelegedés. A
napi átlaghőmérséklet 7-én érte el maximumát, ekkor 6
fokkal volt a sokévi átlag fölött. Ezután erőteljes lehűlés
kezdődött, az értékek a normál alá süllyedtek. A leghide-
gebb, országos átlagban -4°C, 19-én volt. A hónap végén

újra pozitív tendencia volt jellemző, és az utolsó két napon
az értékek ismét az átlag fölött helyezkedtek el.

Március elején az országos napi középhőmérséklet to-
vábbra is az átlag fölött maradt, 6-án az a sokévi értéktől
közel +4,5 fokkal tért el. Az időszak közepén negatív ano-
mália volt jellemző, 25-én az országos átlagérték közel 6
fokkal maradt el a sokévi átlagértéktől.

Országos viszonylatban áprilisban a napi középhő-
mérséklet mindvégig átlag felettinek adódott, a legna-
gyobb eltérés a +8°C-ot is meghaladta.

Májusban ennél változékonyabb volt a hőmérséklet.
Az időszak első felében (7-12.), valamint a hónap köze-
pétől kezdődően az időszak végéig a napi átlagok a sok-
évi értékek felett helyezkedtek el. 11-én adódott a legna-

5. ábra Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi
(1971-2000) átlagtól 2009-ben

(15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

7. ábra Napi országos középhőmérsékletek eltérése
az (1971-2000) átlagtól 2009. április, május, június

6. ábra Napi országos középhőmérsékletek eltérése
az (1971-2000) átlagtól 2009. január, február, március

8. ábra Napi országos középhőmérsékletek eltérése
az (1971-2000) átlagtól 2009. július, augusztus, szeptember
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gyobb pozitív eltérés, +5°C országos átlagban, majd a hó-
nap végén az erőteljes lehűlés után, 30-án a hőmérséklet
közel 7 fokkal maradt el szokásostól. Ezen a napon Zabar
állomáson 0,8°C-ot mértek az éjszakai órákban, amivel
megdőlt a napra jellemző minimumhőmérsékleti rekord.

Az évben az országos havi középhőmérséklet június-
ban volt legközelebb a szokásoshoz. Az átlag körüli inga-
dozás során a legnagyobb pozitív eltérés 19-én adódott
(+6°C), míg a legnagyobb negatív eltérés 4-én jelentkezett
(-5°C). Zabar állomáson ebben a hónapban is született na-

pi rekord: június 14-én 1,3°C-os minimumhőmérsékletet
regisztráltunk.

Július folyamán a napi országos középhőmérsékletek
alapvetően az átlag felett helyezkedtek el, csupán néhány
napra csillapodott a kánikula. 10-én volt a legnagyobb ne-
gatív eltérés országos átlagban (-3°C). A maximális pozi-

tív anomália 23-án adódott (+6°C). Ekkor mértük a hónap
és egyben az év legmagasabb hőmérsékletét is, 37,2°C-ot
Kiskunhalason.

Augusztusban is hasonlóan alakult az országos napi
középhőmérséklet, az értékek néhány nap kivételével az
átlag felett helyezkedtek el. A legnagyobb pozitív anomá-
lia 28-án jelentkezett, ekkor +6 fokot meghaladó eltérés
adódott országos átlagban.

Szeptemberben folytatódott az átlagosnál melegebb
napok sora, csak 5-én és 6-án volt hűvösebb a vártnál. Or-
szágos átlagban a legmelegebb 3-án volt, ekkor +5 fokot
meghaladó pozitív anomália jelentkezett. A hónap legma-
gasabb hőmérsékletét, 33,4°C-ot is ezen a napon regiszt-
rálták Kiskunhalason. Szeptember 4-én a napi minimum-
hőmérséklet Szeged belterületi állomásán 21,4°C volt,

ilyen magas minimumérték még ezen a napon nem adó-
dott, hasonlóan a hónap 11. napjához, amikor is Budapest
Lágymányoson a napi minimum 20,2°C volt.

Októberben a napi országos középhőmérsékletek az
időszak elején és a végén voltak átlag fölöttiek. Negatív
anomália elsősorban a köztes időszakban, 12. és 21. között
jelentkezett, valamint még további három napon: 3-án, 30-

án és 31-én. A legnagyobb pozitív eltérés 8-án volt jel-
lemző (közel +7°C). A hónap legmagasabb hőmérsékletét,
29,7°C-ot is ezen a napon regisztrálták Kiskunhalason,
egy nappal korábban pedig a napi maximumhőmérséklet
rekord dőlt meg Máza állomásán, 28,8°C-ot mértünk. A
leghidegebb 14-én volt jellemző, ekkor az országos kö-

zéphőmérséklet több mint 7 fokkal maradt el az ilyenkor
megszokottól.

November elején, egészen 6-áig a vártnál alacso-
nyabb volt a napi középhőmérséklet országos átlagban, a
legnagyobb negatív eltérés 1-jén jelentkezett, mely ab-
szolút értékben a 6°C-ot is meghaladta. November 7-től
az értékek a hónap végig átlag felettiek voltak. A legna-
gyobb pozitív különbség (közel 7°C) 30-án jelentkezett,
ekkor 10,5°C-os minimumhőmérsékletet regisztráltunk
Pápán, mely ezen a napon eddig a legmagasabb mini-
mumérték.

Az országos napi középhőmérséklet nagyon szélső-
ségesen alakult decemberben. A hónap első harmadában az
átlagnál több fokkal melegebb volt, egészen 9-éig, ami-
kor lehűlés kezdődött. A több mint 16°C-os hőmérséklet

9. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése az (1971-2000)
átlagtól 2009. október, november, december

11. ábra Havi csapadékösszegek 2009-ben az 1971-2000-es
normál százalékában, 58 állomás homogenizált, interpolált

adatai alapján

10. ábra 2009. évi középhőmérséklet (ºC) (57 állomás
homogenizált, interpolált adatai alapján)

12. ábra A 2009. évi csapadékösszeg
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süllyedést követően, 20-án már -10,9 fok volt jellemző,
mintegy -12°C-kal eltérve a megszokottól. A lehűlést kö-
vetően, délies, igen enyhe áramlások hatására markáns
melegedés következett. 5 nap
alatt közel 22 fokot emelke-
dett a hőmérséklet, így kará-
csony másnapján már 11°C
volt országos átlagban. A hó-
nap rekordokban bővelkedett:
23-án, 25-én és 26-án is meg-
dőlt a napi jellemző maxi-
mumhőmérsékleti rekord.

Az éves középhőmérsék-
letek területi eloszlását tekint-
ve (10. ábra) a kép nem tér el
jelentősen a várttól: közép-
hegységeink kirajzolódnak, és
valamelyest az észak-déli nö-
vekvő tendencia is megfigyelhető. Általában 6-10°C kö-
zött helyezkednek el az értékek, 2009-ben ennél melegebb
volt, 5,8 és 13,1°C között változott a hőmérséklet az or-
szág területén. A leghűvösebb a Mátrában és a Bükkben
volt, túlnyomó többségben itt fordultak elő 7°C alatti ér-
tékek, míg 12°C-nál magasabb hőmérsékletű terület első-
sorban az Alföldön, a Tisza mentén rajzolódott ki.

A hőmérsékleti küszöbnapok éves országos átlagai a
melegedés irányába mutatnak, meleg küszöbnapokból ál-
talában több volt a szokásosnál, míg hidegből kevesebb.

Fagyos nap átlagosan 76 darab volt, ami 21-gyel ke-
vesebb az 1971-2000-es normálnál. A zord napok száma
(10 db) nem volt rendkívüli, csupán eggyel volt több a
vártnál, és hasonlóan alakultak a téli napok is, országos
átlagban 26-ot számoltunk a szokásos 25 helyett.

A meleg küszöbnapok közül nyári nap országos át-
lagban 101 alkalommal fordult elő, ami 26-tal több a szo-
kásosnál. Arányaiban hasonlóan markáns volt az eltérés a
hőségnapok számában is; általában 20 szokott lenni, de
tavaly 8-cal többször mértünk 30°C-nál magasabb maxi-
mumhőmérsékletet. Forró nap mindössze egyszer volt,
ami összhangban van a sokéves átlaggal.
Csapadék. A homogenizált, interpolált adatok alapján
2009-ben országos átlagban 598 mm csapadék hullott, ami
105 %-a az 1971-2000-es normálnak (11. ábra). 7 hónap
csapadékhozama haladta meg a szokásos értéket, 5 hóna-
pé maradt alatta. Februárban és novemberben jelentkezett
a legnagyobb pozitív eltérés, míg áprilisban a várt meny-
nyiség alig egyötöde volt jellemző.

Az éves csapadékösszeg területi eloszlását tekintve
(12. ábra) a legtöbb csapadék középhegységeinkben, il-
letve az Alpokalján hullott, míg a legszárazabbnak az Al-
föld bizonyult. Ez az elrendeződés jól megfelel a szoká-
sos képnek, és a jellemző értékek is a sokéves átlag köze-
lében voltak, az interpolált adatok alapján a csapadékösz-
szegek általában 500 és 900 mm között változtak.

Januárban a csapadék jelentős része a hónap második
felében hullott. 21-én, 27-én és 28-án a napi országos csa-

padékösszeg 10 mm felettinek adódott. 27-én a napi ma-
ximális csapadékösszeg rekordja is megdőlt, Vasváron
63,4 mm csapadékot mértünk. Az időszak végén a csapa-

dék főként a Dunántúlon, ha-
vazásból származott. A hó-
napban előfordult komolyabb
ónos eső, amely az utakon ke-
letkező jégpáncél révén a köz-
lekedést hátráltatta, míg a ta-
padó hó Zala és Vas megye
áramszolgáltatásában okozott
jelentős károkat.

Februárban a legnagyobb
országos napi csapadékösszeg
8-án volt jellemző. Ezen és az
ezt követő napon Zirc térsé-
gében 32-36 mm csapadék
hullott hó formájában, amiből

15-19 cm hóréteg alakult ki. A lehullott hó áramellátási
zavarokat okozott a térségben.

Országos átlagban márciusban 10 mm-t meghaladó
napi csapadékösszeg két napon jelentkezett, 5-én és 29-én.
Ekkor elsősorban az ország nyugati részén regisztráltak
helyenként a 30 mm-t is meghaladó értékeket. Kiugró csa-
padékmennyiség volt jellemző 9-én is, ekkor Mátraszent-
lászlón megdőlt a napi csapadékmennyiség rekordja, 36,5
mm csapadék hullott, emellett tekintélyes havazás volt a
Kékestetőn: míg 9-én csak hófoltot figyeltek meg, 10-én
már 30 cm-es hóvastagságot mértek.

Április nagyon száraz volt, a havi csapadékhozam or-
szágos átlaga alig haladta meg a 10 mm-t, több helyen
egyáltalán nem volt eső. 7-e és 24-e között bár többször
esett, a lehullott csapadék mennyisége csupán 6 napon volt
több a szokásosnál. Országos átlagban a legesősebb nap
április 29-e volt, de a záporok csak a Nyugat-Dunántúlt
érintették. Ekkor több helyről érkezett jelentés 20 mm-t
meghaladó csapadékmennyiségről is.

Májusban országos átlagban 10 mm-t meghaladó na-
pi csapadékösszeg egy napon adódott, 31-én. Ezen a na-
pon az északi országrészben többfelé hullott 20 mm-nél,
helyenként 30 mm-nél is nagyobb mennyiségű csapadék.

Júniusban a hónap második felében fordultak elő a
vártnál nagyobb napi csapadékösszegek országos átlag-
ban, viszont 10 mm-t meghaladó csapadékhozam csak két
napon volt jellemző, 22-én és 23-án. Mindezek mellett a
24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék (97,3 mm) 11-
én adódott Taktaharkányban. Több napon is előfordult zi-
vatar felhőszakadás, jégeső, kíséretében.

Július első felében folytatódott a zivatarokkal, inten-
zív záporokkal tarkított időjárás. Országos átlagban 18-a
volt a legesősebb nap, ekkor több mint 13 mm napi csa-
padékösszeg volt jellemző, viszont a legnagyobb napi csa-
padékot, 73,8 mm-t három nappal korábban Kup állomá-
sunkon regisztráltuk.

Országos átlagban kiemelkedően nagy napi csapa-
dékösszegek nem fordultak elő augusztusban, 7 mm-t

13. ábra A tengerszinti légnyomás havi átlagai
Budapest-Pestszentlőrincen 2009-ben
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meghaladó mennyiség csupán 4 napon volt jellemző: 3-án,
4-én, 22-én és 29-én. A 24 óra alatt lehullott legnagyobb
csapadék (88,6 mm) is 4-én hullott Gacsály községben.
Ebben a hónapban is több napon érkezett jelentés lokáli-
san nagy csapadékot okozó zápo-
rokról, esetenként jégesővel kí-
sért zivatarokról.

A szeptember az átlagnál szá-
razabb volt, csupán 50 %-a hul-
lott le az ilyenkor szokásos csa-
padéknak. Országos átlagban je-
lentős napi csapadékösszeg csu-
pán 4-én volt jellemző, mintegy
15 mm. A hónap többi napján alig
fordult elő eső, és az is általában
5 mm alattinak adódott. 4-én országszerte záporok, ziva-
tarok alakultak ki, helyenként jégesőről érkezett jelentés.
Mindez az ország északi felén többfelé okozott 30, sőt he-
lyenként 40 mm-t meghaladó napi csapadékhozamot.

Októberben országos átlagban jelentős mennyiségű,
10 és 13 közötti napi csapadékösszeg hullott. 12-én egy hi-
degfronthoz kötődően többfelé mértek 20-30, helyenként
40 mm-t meghaladó napi csapadékösszegeket. Az orszá-
gos átlag közel 18 mm-nek adódott, és ezen a napon mér-
tük a 24 óra lehullott maximális csapadékösszeget is, 55,8
mm-t, Mindszent állomásunkon.

Kiugróan magas napi csapadékmennyiségek országos
átlagban novemberben a hónap első felében jelentkeztek;
például 10-én 19 mm-t, 8-án, 15 mm-t megahaladó csapa-
dék volt jellemző. 8-án a 24 órás csapadékmennyiség rekord
is megdőlt, Kékestető állomásunkon 74,5 mm eső hullott.

Decemberben jelentős napi csapadékösszegek orszá-
gos átlagban 8-án, illetve a hónap végén jelentkeztek, 8-án
és 25-én ez az érték a 11 mm-t is meghaladta. A csapadék
a legváltozatosabb formákban fordult elő: 19-én havazott,
mely után többfelé mértek 20 cm-t megahaladó hóvastag-
ságokat, míg 25-én országszerte nyárias záporokról és zi-
vatarokról érkezett jelentés. Az egy nap alatt hullott csa-
padékmennyiség rekordja három napon is megdőlt: 8-án
Tardosbányán 38,8 mm-t, 23-án Szőlősardón 44,9 mm-t,
25-én Miskolc-Lillafüred – Jávorkút állomásunkon 42,3
mm-t regisztráltunk.

2009-ben országos átlagban 125 napon hullott csapa-
dék, ami 12-vel több a szokásosnál. A hónapok közül ál-
talában májusban, júniusban számláljuk a legtöbb csapa-
dékos napot, ezzel szemben tavaly decemberben esett a
legtöbb napon, mintegy 15 alkalommal, ami 4-gyel több

a sokéves átlagnál. A legkevésbé esős hónapnak az április
bizonyult, országos átlagban csupán 4 napon észleltek csa-
padékot az ekkor szokásos 10 helyett, holott általában az
augusztus-október időszakban fordul elő a legkevesebb

csapadékos nap. Az 1 mm-nél na-
gyobb csapadékhozamú napok te-
kintetében hasonló észrevételeket
tehetünk. Ebben az esetben a de-
cemberben tapasztalt küszöbna-
pok száma (11 nap) megegyezett
az általában első helyezett, júni-
us értékeivel.

A mezőgazdasági szempont-
ból mértékadó, 5 mm-nél na-
gyobb csapadékmennyiség orszá-

gos átlagban tavaly 40 napon fordult elő, ami eggyel több
az 1971-2000-es normálértéknél. A legtöbb ilyen napot
2009-ben júniusban regisztrálták, összesen 6 alkalommal,
ami eggyel több az ilyenkor szokásosnál. Egy nappal ma-
radt el emögött a november és december, szokatlan má-
sodmaximumot alkotva ezzel az év során.
Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek a nagytér-
ségű nyomási képződmények gyakoriságára engednek kö-
vetkeztetni. Az anticiklon a pestszentlőrinci mérések sok-
éves átlaga alapján (13. ábra) januárban a leggyakoribb,
tavaly viszont szeptemberben volt a legjellemzőbb a ma-
gas nyomás, amikor többnyire szubtrópusi anticiklon ha-
tározta meg hazánk időjárását. Általában áprilisban mér-
jük a legalacsonyabb légnyomást, 2009-ben viszont a szo-
katlan ciklonális aktivitás miatt decemberben állt be a mi-
nimumérték. A légnyomásértékek általában jól közelítet-
ték az átlagot, 5 hónapban adódott a szokásosnál nagyobb
érték. A legnagyobb pozitív eltérés májusban jelentkezett,
míg a fentiekkel összhangban a legnagyobb negatív ano-
mália decemberben volt.
Szél. Országos átlagban a szélsebesség évi átlagai 2-4 m/s
között változnak, ez alapján hazánk mérsékelten szeles te-
rületnek minősül. A havi átlagos szélsebesség éves mene-
tében általában áprilisban jelentkezik a maximum, míg a
legalacsonyabb értékeit augusztus és október között veszi
fel.A14. ábrát tekintve a pestszentlőrinci szélmérések alap-
ján azt mondhatjuk, hogy 2009-ben a legnagyobb átlagos
szélsebesség egy hónappal korábban jelentkezett, míg a leg-
kevésbé szeles hónapnak a január bizonyult, amikor a szél-
sebesség csupán 63 %-a volt a megszokottnak. Az év nagy
része a szokásosnál csendesebb volt, csak a márciust jelle-
mezték az átlagnál nagyobb szélsebesség értékek.

14. ábra A szélsebesség havi átlagai
Budapest-Pestszentlőricen 2009-ben (m/s)

A legmagasabb mért hőmérséklet: 37,2°C Kiskunhalas, július 23.
A legalacsonyabb mért hőmérséklet: -25,5°C Szécsény, december 21.
A legnagyobb évi csapadékösszeg: 1087 mm Bakonyszücs Kőrishegy
A legkisebb évi csapadékösszeg: 346 mm Dunapataj
A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg: 97 mm Taktaharkány, június 11.
A legvastagabb hótakaró: 54 cm Hajdúsámson, február 17.
A legnagyobb évi napfényösszeg: 2379 óra Békéscsaba
A legkisebb évi napfényösszeg: 1897 óra Kékestető

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2009-es év szélsőségei, a mérés helye és ideje
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SZERZŐINK FIGYELMÉBE

A LÉGKÖR célja a meteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredmények, szakmai beszámolók, időjárási
események közlése. A lap elfogad publikálásra szakmai úti beszámolót, időjárási eseményt bemutató fény-
képet, könyvismertetést is.

A kéziratokat a szerkesztő bizottság lektoráltatja. A lektor nevét a szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt
anyagokat kizárólag elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@met.hu címre kérjük be-
küldeni WORD fájlban. A beküldött szöveg ne tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a
közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként kérjük beküldeni lehetőleg vektoros formában.
Az ideális méret 2MB. Külön WORD fájlban kérjük megadni az ábra aláírásokat. A közlésre szánt tábláza-
tokat akár WORD, akár EXCELL fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek
egyéni elképzelése van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk pdf fájlt is,
de csak pdf fájllal nem foglalkozunk.

A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, postafiók és
villanyposta címét. A tanulmány rovatba szánt, szakmai cikkhez kérünk irodalom jegyzéket csatolni. Az
irodalom jegyzékben csak a szövegben szereplő hivatkozás szerepeljen. Az egyéb közlemények, szakmai be-
számolók esetében is kérjük angol cím és összefoglaló megadását.

Ismertető az épület történetéről a 13-14 oldalon:
100 ÉVE TÖRTÉNT

Mezősi Miklós:

1945-ben, az ostrom után így nézett ki
a Kisrókus – Kitaibel Pál utcai sarok

Ugyanaz a sarok 2000-ben, 55 évvel az ostrom után;
(fent, az eresz alatti sávban máig látni

a Rovartani Állomásra emlékeztető, stilizált rovarokat
Fotó: Képessy Bence, Magyar Nemzeti Múzeum)
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