
L É G K Ö R 55. évfolyam (2010) 15

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-
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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.

16 L É G K Ö R 55. évfolyam (2010)

A Societatis Meteorologicae Palatinae 1789-es
évkönyvének címlapja az OMSZ könyvtárában



L É G K Ö R 55. évfolyam (2010) 17

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-
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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


