
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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