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Harmincnégy év szinte egy emberöltő. Ennyi éven át 

szolgálta a Magyar Meteorológiai Intézetet – majd Szol-

gálatot - Tóth Erzsébet, ösztöndíjas gyakornokként 

kezdve és igazgatóhelyettesként befejezve.  

Annak a nagy meteorológus generációnak volt a tagja, 

akik az önálló képzés megindu-

lása során szerezték meg meteo-

rológus diplomájukat. Szakmai 

pályafutása töretlenül kötődött a 

meteorológia egy speciális terü-

letéhez, amit nagyon leegyszerű-

sítve agrometeorológiának ne-

vezhetünk. Az éghajlati kutatás 

keretében írt egyetemi doktori 

értekezése, mely a talaj hő-

forgalommal, párolgás-

számítással, talaj közeli turbu-

lens átvitellel foglalkozott, a 

maga korában nagyon újszerű és 

előremutató volt. A benne fog-

laltak további tudományos dol-

gozatokat inspiráltak, sőt sok, 

akkortájt szakdolgozatát készí-

tő leendő meteorológusnak 

adott alapot a tudományos 

pályán való elinduláshoz. Ha 

alkalma adódott, igyekezett 

segíteni a fiatal kutatóknak 

belépni a szakmai közéletbe. 

Eredményeit, ötleteit készséggel osztotta meg a pálya-

kezdőkkel. Az intézet három nagy közös munkájában 

vett részt, a Balaton kutatatásban, a Fertő-tó vízháztartá-

sának vizsgálatában és a Konzerv programban. Szakmai, 

tudományos kutatói pályafutását segítette, hogy angliai 

tanulmányúton vett részt 1968-ban. Az angol nyelvisme-

ret mellett oroszul is jól beszélt. Tárgyalási szintű nyelv-

ismerete lehetővé tette, hogy különböző szakmai érte-

kezleteken, az akkori időkben elsősorban a szocialista 

országok közötti munkacsoportokban, képviselje a ma-

gyar agrometeorológiát, de tevékenykedett a Meteoroló-

giai Világszervezet megfelelő munkabizottságaiban, sőt 

a nyolcvanas évek második felében meginduló magyar-

amerikai éghajlati együttműködésnek is egyik meghatá-

rozó személyisége és mozgatója volt. 

A szakmai, elsősorban kutatói feladatok és munkák 

mellett sorra vállalt el vezetői megbízásokat. Előbb cso-

portvezetői kinevezést kapott 1969-ben, majd 74-ben 

osztályvezető lett. Ebből a beosz-

tásból emelkedett ki 1981-ben az 

akkori Központi Légkörfizikai 

Intézet igazgatóhelyettesévé. A 

Szolgálat átszervezése után, ami-

kor az agrometeorológiai részleg 

a Légkörfizikai Intézetből átke-

rült a Központi Meteorológiai 

Intézethez, ott is igazgatóhelyet-

tesként folytatta pályafutását, s 

dolgozott ebben a minőségben 

nyugállományba vonulásáig. Igazi, 

született vezető volt. Tekintélye 

magától, a lényéből adódott. Ez a 

tekintély akkor is megmaradt, ha a 

munkaidőn túl részt vett az akkor 

gyakori, vállalati összejöveteleken 

vagy a közös kiküldetések munka-

időn túl nyúló részében. Tudta hol 

a határ a munka és a szórakozás 

között. Szerette az életet, de tudott 

fegyelmet, mértéket tartani. A 

szakmai munka mellett aktív oda-

adó közéleti tevékenységet is vég-

zett társadalmi szervezetekben. A Magyar Meteorológia 

Társaság választmányi tagjaként sokat tett a Társaságért, 

többek között fő szervezője volt több Vándorgyűlésnek.  

1990. október 10-én vonult nyugdíjba. Szakmai 

munkáját mindenkor a megbízhatóság, a lelkesedés, az 

alapos felkészültség, a gyorsaság, a pontosság és a 

lelkiismeretesség jellemezte. Sajnálatos, hogy nyugdíjba 

vonulása egyúttal a szakmai közélettől való elszakadást 

is jelentette.  

Egykori beosztottai, kollégái tisztelettel és szeretettel 

emlékeznek rá. 
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