
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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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.
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Az Intézet pecsétje
megalakulásakor, 1870-ben

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


