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1. ábra: Az Obszervatórium vendégkönyvének első oldala 

 

 

60 ÉVES A MARCZELL GYÖRGY FŐOBSZERVATÓRIUM 

 

MARCZELL GYÖRGY MAIN OBSERVATORY IS 60 

 

Tóth Róbert, Baranka Györgyi, Bozó László 
 

Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. toth.r@met.hu, baranka.gy@met.hu, bozo.l@met.hu 

 

Összefoglaló: az Országos Meteorológiai Intézet központi obszervatóriumát 1952-ben alapították Pestszentlőrincen. Fenn-

állásának 25. évfordulójára több írás is készült, ezért ezt az időszakot csak röviden, vázlatosan tekintjük át. Az ezt követő 

35 év mérési, kutatási tevékenységét már részletesebben tárjuk az olvasók elé az egyes szakterületek bontásában. Végül 

megemlékezünk az Obszervatóriumhoz köthető akadémikusok életpályájáról.    

Abstract: The central Observatory of the Hungarian Meteorological Institute was founded in Pestszentlőrinc in 1952. Sev-

eral publications were prepared by its 25
th

 anniversary therefore this period is described in this paper only briefly. The 

measurement and research activity over the next 35 years is already presented in more detailed by fields. Finally, we report 

on the life's career of academics linked to the Observatory. 

 
Az első 25 év (1952-1977) rövid áttekintése. Marczell 

György (1871, Pozsony – 1943, Budapest), a hazai és a 

nemzetközi meteorológia neves alakja 1912-ben megszer-

vezte hazánk részvételét a nemzetközi aerológiai méré-

sekben, aminek következményeként 1913. január 1-jén 

Budapesten felszállt az első pilot szélmérő ballon, majd 

január 3-án levegőbe emelkedett az első műszeres lég-

gömb. Ezzel vette kezdetét hazánkban a sztratoszféra-

kutatás. 

A polgári és katonai repülőgépes közlekedés fejlődése 

igényelte a légkör magasabb rétegeinek pontosabb ismere-

tét, a légköri folyamatok előrejelzését. Ez vezetett el oda, 

hogy a rendszeres rádiószondázáshoz megfelelő állandó ob-

szervatóriumot létesítsenek. A helyszínét Tóth Géza, az Or-

szágos Meteorológiai Intézet (OMI) akkori igazgatója je-

lölte ki 1949-ben. 1950-ben a légi forgalom Budaörsről 

Ferihegyre települt át a Repülésmeteorológiai Szolgálat-

tal együtt. Az Obszervatórium helyének kiválasztásában 

a reptérhez való viszonylagos közelség is szerepet ját-

szott. Az építkezés 1951-ben indult Budapest 18. kerüle-

tében, a mai Gilice tér 39. alatti füves területen (akkor a 

Petőfi utca végeként említették) a Magyar Népköztársa-

ság első 5 éves tervének keretében. Az aerológiai pavilon 

és a központi épület készült el először, s 1952. május 1-jén, 

hajnali 4 órakor már ebből az Aerológiai Obszervatórium-

ból bocsátották fel a rádiószondát, s az intézmény rövid 

idő alatt a légkörfizika és a levegőkémia nemzetközi hírű 

kutatóhelyévé vált. Az Aerológiai Obszervatórium 1956. 

május 24-én vette fel Marczell György nevét. A névadó 

ünnepély alkalmával indult az Obszervatórium vendég-

könyve, amelyet a hazai meteorológia számos egykori ne-

ves alakja aláírt (1. ábra), mint például: Réthly Antal, Dési 

Frigyes, Berkes Zoltán, Ozorai Zoltán, Kakas József, Do-

bosi Zoltán és még sokan mások.  

Marczell mellszobrát (Cseh István alkotása) 1957. ok-

tóber 4-én avatták fel az intézmény parkjában, ahol a mai 

napig is áll (2. ábra). Az Obszervatórium földrajzi név-

ként a BKV menetrendjébe is bekerült: Obszervatórium 

megállóhelynél kell leszállnia a buszról annak, aki a  

Kőbánya-Kispest csomópont és Pestszentimre között 

közlekedő helyi buszjárattal közelíti meg az intézményt.  

Az Országos Meteorológiai Intézet akkori igazgatója, a 

pártállami korszak elvárásainak megfelelően, büszkén írta 

az itt végzett kutatásokról: „1952-ben még fokozottabb 

mértékben tudtuk azt a célunkat megvalósítani, hogy ötéves 

tervünk és népgazdaságunk gyakorlati követelményeit a 

legmesszebbmenően kielégítsük” (Dési, 1952). 
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2. ábra: Marczell György szobra az Obszervatórium kertjében 

 

 

 

3. ábra: Abroncsos diffúz sugárzásmérő (diffuzográf) 

A szakemberhiány megoldására az ELTE TTK-n 1950-

ben megindult az önálló meteorológusképzés, s 1954-57 

között 114 fiatal kapott diplomát. Az Obszervatórium az 

egyetemisták gyakorlati képzésében vett részt. A hazai 

meteorológiai kutatások jelentős részét az Aerológiai 

Obszervatóriumban végezték, ahol az 1954-ben létreho-

zott Kutatási Főosztály irányította a munkát. Az 1977-ig 

elért eredményeket Béll Bélának, az Obszervatórium első 

vezetőjének írásai alapján foglaljuk össze röviden (Béll, 

1977a és 1977b), kiegészítve a Simon és Tänczer (1995) 

szerkesztette kötet anyagával. 

Az Obszervatórium irányításával az országban 8 helyen 

végeztek rendszeres pilotozó magassági szélmérést. 1961-

ben Szegeden is megkezdődtek a rádiószondás felszállások. 

Német, finn, magyar szondákat követően 1976-ban a szov-

jet RKZ szondákat állították üzembe. Az Obszervatórium-

ban a rádiószondázást a kezdetektől Bucsy József irányítot-

ta, majd 1975-1990-ig Varga Miklós. A szondákat kalibrál-

ni kellett, így 1959-1961 között elkészült egy modern, nagy 

kapacitású labor (Takács, 2005). 

A mezőgazdaságra káros fagyhelyzetek, aszályok, nagy 

csapadékok tanulmányozása folyt az Obszervatóriumban 

és a vidéken létesített agrometeorológiai obszervatóriu-

mokban: Martonvásáron (1955), Kecskeméten (1959), 

Szarvason (1963), Keszthelyen (1972). Antal Emánuel 

irányításával 1965-ben 10 állomásból álló országos 

evapotranspirációs mérőhálózat kezdte meg a megfigye-

léseket az öntözéses gazdálkodás támogatására. Kiterjedt 

növényfenológiai és talajnedvesség mérések is folytak. 

1969-től a mezőgazdaság számára Agrometeorológiai 

Tájékoztató készült. 

1954-ben alakult a Sugárzási Osztály, amely hosszú 

ideig bázisa volt a magyarországi napsugárzás mérések-

hez kapcsolódó kutatási és mérési tevékenységnek. Eb-

ben az időben a bimetallos műszerek mellett már 

termoelektromos sugárzásíró is működött. A sugárzási 

egyenleg összetevőinek mérése 1964-ben indult  

(3. ábra). A 70-es években lecserélték a nagy hibával 

dolgozó Robitzsch műszereket termoelektromos sugár-

zásírókra. 

Az ionoszféra kutatása 1954-ben kezdődött Flórián 

Endre irányításával. Az 1958-ban Brüsszelben aranyér-

met nyert mérőberendezést (Tófalvi Gyula és munkatár-

sai fejlesztése) 1962-ben Békéscsabára telepítették az 

elektromágneses zavarások miatt. 

1954-ben indultak az éghajlati megfigyelések is, majd 

az állomás hamarosan 24 órás folyamatos szinoptikus ál-

lomássá alakult. Elkezdődtek a városklíma-kutatások. 

A levegő, a csapadékvíz és az ülepedő por radioaktivi-

tásának mérése 1954-ben indult. 

Az Obszervatórium számos különböző méréssel járult 

hozzá az 1957-58-as Nemzetközi Geofizikai Év és az 

1963-64-es Nemzetközi Nyugodt Nap Éve kutatásaihoz. 

Az Obszervatórium munkatársai nagyarányú terepklí-

ma-kutatásokat is folytattak, melyek közül kiemelkedik a 

Balaton és a Fertő-tó éghajlatának tanulmányozása.  

A műszerfejlesztés az 50-es évek derekán indult az in-

tézetben, majd 1961-től a Műszerszerkesztő Osztályon 

folyt. Eleinte terepklíma és légelektromos műszerek elő-

állítására korlátozódott a tevékenység, később szélmérő-

ket és céladatgyűjtőket is készítettek. 

1979-től a műszerkonstruktőrök a Központi Meteoroló-

giai Intézetben (KMI) létre hozott Műszaki Főosztályon 

folytatták tovább munkájukat. 

Új kutatási témák indultak: felhőfizika (1958. novem-

ber 1-jén az Aerológiai Osztály megalakulásával, Béll 

Béla vezetésével. Később részben ebből fejlődött ki a 

Légkörfizikai Osztály, ami 1964. január 1-jén kezdte 

meg működését) és levegőkémia (1961). A felhőfizikai ku-

tatásokból alakult ki azután a jégeső-elhárító rendszer Bara-

nya (1976-tól) és Bács-Kiskun (1985-től) megyékben. A 

hazai levegőkémia először az aeroszol és a kénkörforgalom 

tanulmányozásában vívott ki széleskörű nemzetközi 
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5. ábra: A Meteorit-2 rádiószonda követő és vevő berendezés  

beltéri egysége 

 

 

6. ábra: Bárdits Viktor rádiószondázó telexen dolgozik 

 

 

 

4. ábra: A szondázó épület és a faházak mintegy 30 évvel ezelőtt 

 

elismerést. A csapadékkémiai állomáshálózat kiépítése a 

60-as évek közepén kezdődött (Haszpra, 1993), a kén-

dioxid és nitrogén-dioxid légköri háttérkoncentrációjának 

mérése pedig a 70-es évek elején, s két fontos nemzetközi 

mérési és kutatási programhoz csatlakoztunk. 

1967-ben indult a műholdképek vétele átalakított rádió-

szonda-vevővel, valamint a légszennyezőanyagok terjedé-

sének kutatása is. 1969-ben kezdődött a magaslégköri ózon-

tartalom meghatározása Dobson-spektrofotométerrel. 

A Meteorológiai Intézet működésének századik évében, 

1970-ben átalakult: Országos Meteorológiai Szolgálattá 

(OMSZ) vált 3 központi intézettel. Ezek egyike lett az Ob-

szervatórium jogutódjaként a Központi Légkörfizikai Inté-

zet (KLFI), népszerű nevén KLÖFI. Első igazgatója Kozák 

Béla volt, helyettese Mészáros Ernő, aki aztán az igazgatói 

tisztséget 1976-1990 között látta el. 1990 és 1991 között 

Práger Tamás követte, aki 1991-től a megalakult Levegő-

környezet Megfigyelési Főosztályt vezette 1998 végéig. 

Az OMSZ 1977. szeptember 2-án ünnepelte meg az 

Obszervatórium megalapításának 25. évfordulóját. Ezen 

részt vettek a 18. Kerületi Tanács és Pártbizottság, vala-

mint a Népfront vezetői is, s a kor szellemére jellemzően 

megemlékeztek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

60. évfordulójáról és méltatták a szovjet légkörkutatás 

nagy fejlődését (Béll, 1977a). 

A következő 35 év (1978-2012).  Írásunkban arról kívá-

nunk áttekintést adni, hogy 1978-tól napjainkig milyen 

munkák folytak, a meteorológiai megfigyelések és kuta-

tások terén milyen jelentős eredmények születtek az Ob-

szervatóriumban (4. ábra). Mindezt szakterületi bontás-

ban adjuk közre, s végül röviden ismertetjük annak a 4 

szakembernek a munkásságát, akik az Obszervatórium-

ból jutottak el a Magyar Tudományos Akadémia székéig. 

1992-ben az OMSZ-ban megszűntek az intézetek a nagy-

mértékű létszámcsökkenés következtében, így az Obszerva-

tórium visszakapta korábbi nevét, ezért jogosan használjuk 

végig ezen írásban az Obszervatórium megnevezést. 

Aerológia. Az aerológia a meteorológiának az alsó mint-

egy 35 km-es légrétegekben lezajló légköri folyamatok 

tanulmányozásával foglalkozó ága. A rádiószonda olyan 
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7. ábra: Szita László észlelő rádiószondát bocsát fel 

 

magaslégkör-kutató műszer, amely héliummal vagy hid-

rogénnel telt léggömbbel 25-35 km magasra feljutva mé-

ri a levegő állapothatározóit, és rádióadója segítségével a 

felszállás közben sugározza a mért adatokat a földi vevő-

egység felé.  

1977-től 1991-ig szovjet típusú rádiószondával és rá-

diólokátoros földi bázisú követővel folytak a 

magaslégköri megfigyelések az Obszervatórium területén 

(5. ábra).  

A szondák a léghőmérsékletet termisztorral, a relatív 

nedvességet szerves hártyával mérték, míg a légnyomást 

a hidrosztatikai összefüggés alapján számítással határoz-

ták meg. A mérésekből összeállított TEMP táviratot tele-

xen küldték a KEI (Központi Előrejelző Intézet) Hírköz-

pontjába (6. ábra)  

1982 március-április hónapjaiban az OMSZ részt vett a 

WMO ALPEX nevű európai kutató programjában, ami-

nek keretében Szegeden sűrített rádiószondás méréseket 

hajtottak végre, Szombathelyen pedig a Ma-gyar Nép-

hadsereg szakszolgálata végzett ilyen méréseket (Simon 

és Tänczer, 1995). 

1991-től újabb fejlesztés eredményeképpen Budapesten 

a finn DigiCORA földi berendezéssel és a hozzátartozó 

Vaisala rádiószondával folytak a magaslégköri mérések. 

Ezzel a rádiószondázó rendszerrel az adatok kiértékelése, 

a távirat elkészítése, továbbítása és az adatok archiválása 

teljesen automatikusan történik. Emberi beavatkozást 

csak a rádiószonda és a léggömb előkészítése, valamint 

eldobása igényel (7. ábra). Jelenleg Budapesten a 

Marczell György Főobszervatóriumban naponta egyszer, 

éjfélkor végeznek rádiószondás méréseket. 
 

Földfelszíni megfigyelések. Az országos hálózatot alko-

tó földfelszíni mérések szakmai felügyeletét 1996 óta lát-

ják el a Marcell György Főobszervatóriumból. Ebben az 

időszakban kezdődött a felszíni meteorológiai mérő és 

megfigyelő hálózat jelentős műszaki fejlesztése, amely-

hez jelenleg az alábbi főbb tevékenységi körök tartoznak: 

 Hagyományos mérő és megfigyelő hálózat 

 Felszíni automata mérőhálózat 

 Műszerkalibráló Laboratórium 

 Légköri radioaktivitás mérések  

Hagyományos mérő és megfigyelő hálózat. Az ún. szi-

noptikus (a görög eredetű kifejezés „egyszerre történő 

áttekintés”-t jelent) állomások összetett feladatot látnak 

el a légkör pillanatnyi állapotának megfigyelésekor. 

Egyrészt mérő automatákkal rögzítik a légkör alapvető 

fizikai állapothatározóit, másrészt ez kiegészül az or-

szágban 15 helyen az észlelőszemélyzet által végzett 

úgynevezett hagyományos megfigyelésekkel (8. ábra).  

Az automatizálás egyre nagyobb mértékű térhódítása 

következtében a hagyományos állomások száma folya-

matosan csökkent. A 2010-es állapot szerint a közel más-

fél évszázados tradíciókon alapuló hagyományos éghaj-

lati megfigyelő-hálózatot 6 hagyományos klímaállomás 

(Martfű, Máza, Öregcsertő, Rábagyarmat, Sopronhorpács 

és Tiszaroff) és 550 csapadékmérő állomás alkotta, ame-

lyek évtizedek óta változatlan mérési programmal mű-

ködtek.  

A hagyományos klíma és csapadékmérő állomásokon 

megbízásos alapon társadalmi észlelők végzik a mérése-

ket és megfigyeléseket, amelyekhez a klasszikus meteo-

rológiai műszereket használják, azaz folyadék hőmérővel 

mérik naponta háromszor (7, 13 és 19 órakor) a levegő 

hőmérsékletét, feljegyzik a felhőzeti borultság mértékét, 

a talajállapotot, a látástávolságot, csapadékhullás esetén 

annak halmazállapotát, valamint nemzetközi kódokkal 

megadják a jelenlegi és az elmúlt időjárást, illetve egyéb 

jellemző szignifikáns jelenségeket. 

A hagyományos mérőeszközök napjainkban egyre in-

kább kiszorulnak a földfelszíni megfigyelések köréből, 

így az automatizálás elterjedésének köszönhetően 2013-

tól a hagyományos klímaállomások megszűntek az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálatnál. Ugyanakkor a csapa-

dékmérő állomások száma is 470-re csökkent. 

A földfelszíni automata mérőhálózat. Az 1990-es évek 

elején kezdődött és az évtized végére lényegében kialakult 

az a földfelszíni automata mérőhálózat, amely napjainkban 

több mint 100 mérőállomással rendelkezik. A földfelszíni 

automata mérőhálózat kiépítéséhez a kezdetektől lényegé-

ben egységesen a finn Vaisala cég adatgyűjtőit és érzéke-

lőit használjuk. Kivételt képeznek azok az érzékelők (csa-

padék, napsugárzás, gamma-dózis), melyeket a Vaisala 

cég nem forgalmaz. 

A mérőhálózatunkban a Vaisala két alapvető adatgyűj-

tő típusát használjuk: a MILOS 500 (9. ábra) és a QLC 

50 típusokat, melyek közül a MILOS 500 egy modulári-

san bővíthető, hardveresen és szoftveresen nagyobb le-

hetőséggel rendelkező adatgyűjtő, mint a QLC 50 típus. 

A MILOS 500-okat jellemzően azokra a mérőállomá-

sokra telepítettük, ahol vizuális észleléseket végeztek, 
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8. ábra: Szabad vízfelület párolgásának mérése az ún. A-káddal 

 

 

9. ábra: MILOS 500 automata meteorológiai állomás 

 

illetve ahol a mérőállomás mérési programja ezt indo-

kolttá tette. A QLC 50 típusok az ún. klímaállomások 

adatgyűjtője, ahol a mérési program egységes, minden 

állomásra jellemző.  

Az önálló automaták és a központi adatbázis között 

GPRS modemen keresztül történik a kommunikáció, míg 

a szinoptikus állomásokon az automata mérési adatainak, 

valamint az emberi észlelés eredményeinek begyűjtését 

egy célirányos számítógépes program, az ún. GKTX 

program végzi. A GKTX számítógép és a központi adat-

bázis közötti kapcsolat az Egységes Kormányzati Ge-

rinchálózaton (EKG) keresztül történik. A felszíni auto-

mata mérőhálózatban jelenleg használt kommunikációs 

megoldás a közelmúlt egyik sikeres fejlesztéseként 

könyvelhető el, mivel gyakorlatilag valós idejű összeköt-

tetést biztosít a mérőállomások és a központi adatbázis 

között, mellyel párhuzamosan lényegesen csökkentek a 

kommunikációs költségek. 

A Műszerkalibráló Laboratórium működése. Annak ér-

dekében, hogy a mérő és megfigyelő hálózatunk a meteo-

rológiai információ megbízható és hiteles forrása legyen, 

elengedhetetlen a mérőhálózatban működő szenzorok és 

mérőeszközök rendszeres kalibrálása. Erre a célra hozták 

létre a földfelszíni mérőhálózaton belül a műszerkalibráló 

laboratóriumot, aminek a Marczell György Főobszervató-

rium ad otthont. Legfontosabb feladata a földfelszíni au-

tomata mérőhálózatban működő érzékelők, mérőeszközök 

(hagyományos és elektromos léghőmérséklet és légned-

vesség-érzékelők, elektromos légnyomás-érzékelők, kana-

las és ultrahangos szélsebességmérők, széliránymérők, 

csapadékmérők, napsugárzás és UV mérők) rendszeres ka-

librálása. A 10. ábrán bemutatott szélcsatorna az ország-

ban ritkaságszámba menő vizsgálati eszköz, amelyet a la-

bor a szélsebességmérők kalibrálására használ. A kalibrált 

eszközöket a műszaki karbantartó és hibaelhárító felada-

tokat ellátó kollégák a minőségirányítási rendszerben le-

fektetett gyakorisággal helyezik ki a mérés helyszínére. 

Légköri radioaktivitás mérések. Az Országos Meteoro-

lógiai Intézet 1954-től kezdte el a légköri radioaktivitás 

mérését. Eleinte csapadékmintákat, majd később aeroszol 

mintákat értékeltettek ki a Debreceni Egyetemen. 1955-

től megkezdődött a Marczell György Főobszervatórium-

ban a minták saját mérése is. 1960-ban az OMI keretében 

indult az ország első állandó radioaktivitás mérőhálózata: 

8 meteorológiai állomáson csapadék, 4 állomáson aero-

szol minták mérésével. Az állomások összesbéta-

aktivitás meghatározására voltak alkalmasak. 1986-87-

ben, a csernobili reaktorbaleset után 24 meteorológiai fő-

állomáson kerültek elhelyezésre gammasugárzást mérő 

műszerek. 1993-ban a megbízhatatlan lengyel típusú mű-

szereket lecserélték az osztrák BITT Technology GmbH 

RS-03-as automata hálózatba telepíthető gammasugár-

zást mérő műszereivel. 1999-ben kezdte működését Té-

sán az első automata aeroszol mérőberendezés, mely a 

levegő aeroszol részecskéit összegyűjtve mind a három-

féle (alfa, béta, gamma) radioaktív sugárzást képes 

megmérni. 

2003-ban újabb aeroszol-monitorokat telepítettünk; 

egyet-egyet Napkorra és Nagykanizsára. 2008-tól az 

osztrák BITT vállalta az AMS02 mérőeszközök karban-

tartását annak fejében, hogy az Országos Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság (OKF) átadja az adatokat az osztrák 

minisztériumnak. A megállapodás hosszas előkészítés, 

többszöri egyeztetés után 2010-ben köttetett meg.  

Levegőkémia. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) 

már a 60-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a 

légkör változó kémiai összetételét és kapcsolatát a kü-

lönböző léptékű légköri folyamatokkal nyomon kell kö-

vetni: 1969-ben létrehozta a BAPMON programot 

(Background Air Pollution Monitoring Network), majd 

ennek folytatásaként, kibővített megfigyelési feladatok-

kal, 1989-ben a GAW (Global Atmosphere Watch) prog-

ramot. Ennek keretében megkezdődött a globális és a re-

gionális levegőminőség-megfigyelő állomások telepítése. 

A KLFI Levegőkémiai Osztályán végzett megfigyelések 

és kutatások már a 60-as évek elejétől olyan színvonalú-

ak voltak, hogy ezekbe a nemzetközi monitoring prog-

ramokba eredményesen be tudtunk kapcsolódni.  

A csapadékvíz szulfát- és nitrát-ion tartalmának mérése 

Magyarországon 1965-ben kezdődött az Országos 
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10. ábra: Szélcsatorna a meteorológiai műszerkalibráló laboratóriumban 

 

11. ábra: SO2 és NO2 mintavételezése hagyományos nedves kémiai módszerrel 

Meteorológiai Intézet csapadékkémiai mérőállomásain 

gyűjtött mintákból a pestlőrinci laboratóriumban. Az 

OMSZ a levegő kén-dioxid és nitrogén-dioxid regionális 

háttér-koncentrációjának mérését 1972–1973-ban kezdte 

meg a VITUKI kiskunsági Komlósi Imre Kísérleti 

Telepén(11. ábra). 1980-ban ennek a mérőhelynek az 

örökébe lépett a közvetlen a szomszédságában létesült, 

azóta is működő K-pusztai mérőállomás. Az EMEP 

(European Monitoring and Evaluation Programme = 

Európai Megfigyelési és Értékelési Program) 

megszületésekor tehát az elvárt mérések jó ideje folytak 

már hazánkban. Magyarország egyike volt annak a tíz 

országnak, amely az EMEP létrejöttének pillanatától küldött 

adatokat a programnak. Magyarországi EMEP 

mérőállomásként a regionális háttér-levegőszennyzettség 

mérésére leginkább alkalmas kiskunsági állomást jelentettük 

be (Komlósi telep/K puszta, 12. ábra). 

A légkör kémiai összetételének mérése kiterjed a légköri 

nyomgázok, az aeroszol részecskék és a csapadékvíz kémiai 

összetételének meghatározására. A háttérállomásokon 

gyűjtött minták kémiai analízise az Obszervatórium jól 

felszerelt kémiai laborjában történik (13. ábra). 

Az évtizedek óta folyó levegő- és csapadékkémiai 

mérések lehetővé teszik a környezet állapotának értékelését, 

a hosszú idejű változékonyság nyomon követését. 

Meghatározhatóvá válik a felszínre ülepedett nyomanyagok 

mennyisége, valamint lehetőség nyílik a szennyezőanyagok 

forrásainak és nyelőinek azonosítására, továbbá a légkör és 

felszín közötti anyagcsereforgalom is tanulmányozható. 

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a jelenleg 

üzemelő hazai regionális háttérszennyezettség-mérő hálózat 

4 állomásból áll: Farkasfa, Hortobágy, K-puszta, Nyírjes. 

Ezeken kívül Hegyhátsálon a WMO GAW és a NOAA 

mérési programjának részeként egyes üvegházhatású gázok 

(szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) hosszútávú 

megfigyelése folyik, beleértve a légköri szén- dioxid 

vertikális profiljának mérését is. A Siófokon működő 

csapadékkémiai állomáson gyűjtött adatok elsősorban a 

Balatont érő légköri tápanyagterhelés megfigyelését segítik.  

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának EMEP prog-

ramja a tagországokból beérkező adatok felhasználásával 

kontinentális skálájú modellszámításokat végez, meghatá-

rozza az egyes országokat érő levegőkörnyezeti terhelés 

földrajzi eredetét. Ezek a számítások fontos európai környe-

zetpolitikai döntések meghozatalához nyújtanak segítséget. 

Az intézet igazgatója, Mészáros Ernő részt vett a WMO 

háttérszennyezettséget mérő hálózatának kialakításában, 

és a 1978-1992-ig terjedő időszakban az ő vezetésével 

működött az Obszervatóriumban a WMO oktatási köz-

pontja, ahol a levegőkémiai mérőhálózatok szakemberei-

nek felkészítése és továbbképzése folyt francia és angol 

nyelven (14. ábra). A szemináriumokon 53 országból 

összesen 123 hallgató vett részt. Az 1980-as évek köze-

pére az Európa szerte összehangolt kén-emisszió csök-

kentési stratégiák hatására mérséklődött a környezet sa-

vasodása, ugyanakkor a magas ózonkoncentrációval járó 
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14. ábra: Az első francia nyelvű WMO továbbképzés  

az Obszervatóriumban 1978-ban 

 

12. ábra: A K-pusztai mérőállomás 

 

 

13. ábra: Atomabszorpciós spektrométer a kémiai laboratóriumban 

 

 

fotokémiai szmogok megjelenése miatt a 

háttérszennyezettségi állomásaink mérési programja a 

felszín közeli légréteg ózon-koncentrációjának megfigye-

lésével bővült 1990-től. A nyomanyagok felszín–

bioszféra–légkör közötti kicserélődését különböző öko-

szisztémák (pl. fenyőerdő, fűfelszín, Balaton vízfelszíne) 

fölött vizsgálták az intézet kutatói. Nemzetközi fórumo-

kon is elismert eredményeket ért el Horváth László a nit-

rogén vegyületek körforgalmának vizsgálatában, vala-

mint Haszpra László a széntartalmú légköri üvegházhatá-

sú gázok fluxusának mérésében és ökológiai modellek 

fejlesztésében. Az embert próbáló terepi munka olykor a 

legkitartóbb kutatót is megállásra kényszeríti (15. ábra). 

Levegőminőség modellezés. A hazai légszennyeződés me-

teorológiai feltételeinek vizsgálata az 1960-as években in-

dult meg, az ipari üzemek és a hőerőművek által kibocsátott 

szennyezőanyagok terjedésének és felszín-közeli koncent-

rációjának vizsgálatával. E kutatásokhoz számítógépes mo-

delleket és diffúzióklimatológiai adatbázist hoztak létre, 

amellyel több, mint másfélszáz ipari létesítmény 

légszennyezettségi hatásvizsgálatát végezték el az 1960-től 

1995-ig terjedő időszakban.  

1972-től terepméréseken alapuló levegőminőségi vizsgá-

latok kezdődtek, s ezzel párhuzamosan számítási és feldol-

gozási módszereket fejlesztettek a légszennyező anyagok 

terjedésének (diffúziójának) és a felszíni koncentrá-

ció várható eloszlásának meghatározására.  

Az 1980-as évek elején még a kénvegyületek lég-

köri előfordulása képezte a vizsgálatok tárgyát, így 

készültek el a légköri kén nagytávolságú transzport-

ját és a savas ülepedés vizsgálatokat összefoglaló 

művek. 

Továbbá ebben az időszakban szabványokban 

fektették le a légszennyező anyagok 

transzmissziójának meghatározására kidolgozott 

módszereket. A KGST Környezetvédelmi Állandó 

Bizottságának több, a légszennyezés meteorológiai 

összefüggéseivel foglalkozó résztémáiban 

működtünk közre. 1985-től részt vettünk az 

EURASAP (European Association for the Science 

of Air Pollution = Európai Légszennyeződési 

Tudományos Társaság) megalapításában és a 

nemzetközi együttműködésben. Később Mészáros 

Ernő a szervezet Végrehajtó Bizottságának a tagja 

lett. 

Az 1980-90-es években a szabályozási célokra ki-

fejlesztett légköri diszperziós modellek folyamatos 

fejlesztésével létrehozták a TRANSZMISSZIÓ el-

nevezésű modell rendszert, amelyet az ipari forrá-

sok, készülő beruházások várható szennyezettségi 

szintjének modellezésére használtak.  
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17. ábra: Brewer MKIII spektrofotométer és LI-1800 spektroradiométer 

 

15. ábra: Terepmunkában megfáradt kutató a Hortobágyon 

 

 

16. ábra: Kén-dioxid koncentráció előrejelzése Budapestre 

 Az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéséhez 

fontos lépés volt a hazai levegőminőségi jogszabályok 

harmonizálása, valamint a korszerűbb planetáris határré-

teg elméleteken alapuló transzport modellek világvi-

szonylatban történő elterjedése után szükségessé vált 

korszerűsítés. 

2000-től az új generációs diszperziós modellek által 

használt meteorológiai paraméterek mérési és számítási 

módszereit magyar szabványokban rögzítettük. 

A fotokémiai folyamatok figyelembevételére is alkal-

mas modellrendszer adaptálásával Budapest területére 1-

2 napra vonatkozó levegőminőségi előrejelzések készül-

nek, amelynek eredményei 2010 óta napi rendszeresség-

gel frissítve megjelennek az OMSZ honlapján (16. ábra). 

Ionoszféra. Az ionoszféramérések – a magasabb légré-

tegek (50–500 km) elektromossági viszonyainak vizsgá-

latára – eredményeit az Ionoszféra Jelentés, majd az Io-

noszféra Havijelentések című kiadványban közölték, 

Saikó János szerkesztésében. E rendszeres mérések az 

ionoszféra rendellenességeinek, fölmelegedésének, az 

ionoszféra viharok statisztikai jellemzőinek, a szabályos 

és a nem szabályos rétegek előfordulási gyakoriságának 

és előrejelezhetőségének vizsgálatára irányultak. Az 

ionoszférában zajló légelektromos folyamatok a rádió-

hullámok terjedését meghatározóan befolyásolják, ezért a 

kutatásnak jelentős gyakorlati haszna volt középhullámú 

és a hosszúhullámú rádióforgalmazás akkori mindenna-

pos gyakorlatában. 1985-ben az elöregedett aranyérmes 

ionszondát új ausztrál gyártmányú készülék váltotta fel 

Békéscsabán, az új főállomás épületébe telepítetve, de az 

új antenna nem váltotta be a reményeket, ezért 1990-ben 

Békéscsabán megszűnt az ionoszféramérés s a berende-

zés 1990-ben az OMSZ-tól az MTA soproni Geodéziai 

és Geofizikai Kutatóintézetébe került át. 

Sugárzásmérések. A Sugárzási Osztály tevékenységé-

ben az 1980-as évek végétől fokozatosan csökkent a ku-

tatási jellegű tevékenység és főleg az 1990-es évektől 
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18. ábra: Második generációs METEOSAT kompozitkép,  

2013.03.20. 10:00 UTC 

 

 

kezdődően, az OMSZ felszíni mérő és megfigyelő háló-

zatában automatizálásához kapcsolódóan egyre dominán-

sabbá vált az operatív mérési tevékenység. A Sugárzási 

Osztály alaptevékenysége a budapesti mérőműszerek 

üzemeltetése, a vidéki mérőműszerek kalibrálása és a 

nyert adatok ellenőrzése, egy részüknek a WMO Sugár-

zási Adatközpontjába küldése volt. Az alaptevékenység 

mellett fejlesztették a mérések pontosságát, havi és évi 

sugárzási térképeket szerkesztettek Magyarországra és az 

egész Földre, nemzetközi műszer-összehasonlításokat 

végeztek. 1971-től kezdve, az űrkutatási támogatás segít-

ségével, megindult a felkészülés a meteorológiai mester-

séges holdak sugárzási adatainak hasznosítására mind a 

sugárzási energiamérleg, mind a légkör és a felszín táv-

érzékelése céljából.  

Az Obszervatóriumban folyó szakmai munka elismeré-

sének jele, hogy a WMO Európai Regionális Bizottságá-

nak 1978 októberében megtartott 6. ülésén az itteni su-

gárzási állomást felvették a RA VI régió regionális su-

gárzási központjainak sorába.  

1980-ban korszerű, üreges kompenzációs Eppley-féle re-

ferencia pirheliométert szerzett be az OMSZ Major György 

irányításával, majd két pirgeométert a sugárzási mérleg inf-

ravörös részének mérésére. 1980–1990 között folyt a nagy 

spektrális felbontású sugárzásátviteli modellek fejlesztése, 

melynek eredményeképp a Miskolczi-féle HARTCODE je-

lenleg is az egyik referencia-modell az infravörös tarto-

mányban működő műholdakon. 1988-ban az Obszervatóri-

um szakemberei meghívást kaptak a BSRN (Baseline 

Surface Radiation Network) munkacsoportba.  

1990-től kezdve, a meteorológiai mérőhálózat automa-

tizálását és új műszerek beszerzésének lehetőségét ki-

használva a BSRN követelményeinek megfelelő állomást 

hoztak létre Budapesten. 

Nagy Zoltán munkájának köszönhetően 1995-re a 

BSRN igen magas adatgyűjtési követelményeinek eleget 

tevő berendezés működött az Obszervatóriumban. 

1995-ben végezték a bioszenzoros és fizikai mérés-

technikával történő UV sugárzásmérések első hazai ösz-

szehasonlítását, 1996-ban pedig aeroszol optikai mély-

ség, légköri sugárzás-áteresztés, aeroszol optikai klíma 

meghatározását hajtotta végre Tóth Zoltán és Nagy Zol-

tán speciálisan átalakított LI-1800 spektroradiométerrel. 

1995 óta működik lakossági UV-B figyelmeztető rend-

szer, ami az UV-B mérő műszerek adataira épül. Jelenleg 

5 helyen üzemeltetünk ilyen berendezést, ezek egyike az 

Obszervatóriumban található. A légoszlop ózontartalmát 

1969-től Dobson-spektrofotométerrel, 2000-től Brewer-

spektrofotométerrel mérjük (17. ábra). 2002-ben az 

OMSZ Minőségbiztosítási Rendszerének bevezetéséhez 

kapcsolódóan a napsugárzás mérők kalibrálási rendjét 

szabályozta újra Nagy Zoltán. 

A teljes sugárzási egyenleg 4 komponenses módon tör-

ténő mérése 1967-ben kezdődött az Obszervatóriumban, 

amibe 2008-ban Debrecen-Kismacs mérőállomás, majd 

2012-től Orgovány is bekapcsolódott.  

1993-2013 között a felszíni automata mérőhálózathoz 

kapcsolódóan a globálsugárzási mérőhálózat folyamatos 

bővítése és korszerűsítése zajlott Nagy Zoltán irányításá-

val, melynek eredményeképpen napjainkban 40 mérőál-

lomásról valósidejű mérési eredmények állnak rendelke-

zésre. Ennek következményeként 2013 márciusától a 

Campbell-Stokes napfénytartammérő kikerült az operatív 

mérőeszközök köréből, mert értékei nagy hibával terhel-

tek, s bármilyen felhasználási célra a meglévő pirano-

méter hálózat adatai megbízhatóbbak, információs érté-

kük magasabb. 

Műholdmeteorológia. A műholdmeteorológiai kutatá-

sok hazánkban az 1960-as évek elején kezdődtek. A mű-

holdak által sugárzott felhőképek rendszeres vétele 1967-

ben indult az Obszervatóriumban, ezáltal megnyílt a le-

hetőség a felhőképek archiválására, a többoldalú felhasz-

nálhatóság kutatására. A műholdak által sugárzott képek 

minősége javult, a hozzáférhető adatok mennyisége nö-

vekedett, ezáltal a vizsgálatok az 1970-es évek közepére 

igen széles körűvé váltak, s az űrkutatási program kere-

tében a magyar állam is jelentős támogatásban részesítet-

te ezt a korszerű kutatási területet.  

A KLFI-ben alakult meg a Kozmikus Meteorológiai Fő-

osztály.  A legfontosabb feladat az volt, hogy a műholdas 

felhőképek eljussanak az előrejelző szakemberekhez, vala-

mint a televíziók képernyőjén keresztül az ország lakossá-

gához. Az értelmezhetőség céljából a képeket a megszokott 

térképvetületre kellett transzformálni, a képek egymásután-

jából pedig a felhőzet mozgását felgyorsítva bemutató „fil-

met” kellett készíteni. Ez a munka analóg vétel esetén igen 

nehézkes, digitális vételnél sokkal egyszerűbb. Keményva-

luta hiányában az első digitális vevőt a BME szakemberei 

készítették az 1980-as évek végén, amely közvetlenül a fel-

használó Központi Előrejelző Intézet mellé települt. Ez a 

kézi gyártású vevő nem volt üzembiztos. 
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19. ábra: Használaton kívüli MRL-5 típusú radar az Obszervatóriumban 

 

20. ábra: Az amerikai Jeff Dover szereli az Obszervatórium radarját 

 

  

 
 

20-21. ábra: Kovács Margit, valamint Borsos Miklós  

alkotása az Obszervatóriumban 

 

. 

Amikor sikerült gyári vevőt beszerezni, azt újra az Ob-

szervatóriumba telepítették. Azóta is folyamatos itt a 

műholdvétel, a műholdak fejlesztéseit követve egyre 

újabb vevőberendezésekkel. A kezdeti analóg vevők után 

a 1990-es évek elején indultak be a METEOSAT, majd a 

NOAA műholdak adatait vevő teljesen automatikus ope-

ratív digitális vevők. Nagy változást hozott a második 

generációs METEOSAT műhold fellövése, az új műhold 

vételére alkalmas vevő üzembe állítása az Obszervatóri-

umban szinte egybeesett az operatív műholdadás indítá-

sával 2003 végén (18. ábra). 

A vizsgálandó feladatkörök a következők voltak az Ob-

szervatóriumban: a légkör és a földfelszín állapotjelzői-

nek meghatározása műholdról; műholdakkal szerzett 

adatok felhasználása az időjárás számszerű analízisében 

és előrejelzésében; műholdakról nyert sokoldalú infor-

máció bevonása az időjárás szinoptikus elemzésébe és 

előrejelzési eljárásokba. 

Vizsgálni kezdték a felszín energia- és vízmérlegét, 

majd a spektrális sugárzásmérési adatokból összes- ózon-

tartalom mezőket állítottak elő. Az időjárás-előrejelzés 

fejlesztésére a látható és az infravörös sugárzási műhold-

adatok alapján elemezni kezdték a zivatarcellák mozgá-

sát, fejlődését és azok csapadékhatékonyságát. A térben, 

időben és spektrálisan is egyre jobb felbontású műholdas 

adatokat ma már széles körben használják fel az OMSZ 

különböző osztályainak dolgozói is. Mindezen kutatások 

eredményeiről számos hazai és külföldi publikáció ké-

szült, közülük Tänczer Tibor Műholdmeteorológia 

(1988) című könyvét emeljük ki. 

Agrometeorológia. A Fertő-tó természeti adottságainak 

kutatása hosszú időt ölelt fel. Az Obszervatórium szak-

emberei már saját fejlesztésű automata műszereket is be-

vetettek. A vizsgálatok lezárásaként született a Fertő-tó 

éghajlata című osztrák-magyar kiadvány 1991-ben. Ku-

tatták a Velencei-tó hidrometeorológiai viszonyait is. 

1970-től indultak a műtrágyázás hasznosulására irányuló 

vizsgálatok, aminek eredményei bekerültek a mezőgazdasági 

szaktanácsadás rendszerébe. Az agrometeorológusok részt 

vettek hazánk agroökológiai potenciáljának felmérésében, a 

főbb termesztett növényeink termésének előrejelzésében.  

1977-1985 között igen jelentős K+F programot valósí-

tott meg az OMSZ a Nyíregyházi Konzervgyár termelte-

tési körzetében az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott-
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22. ábra: Gyermeknapi vidámságok nem csak gyerekeknek 

ság és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 

támogatásával. Komplex termelésirányító rendszert fej-

lesztettek ki alapos mérési és modellezési munkával, ami 

aztán más termelőknek (Hatvan, Békéscsaba, Miskolc) is 

mintául szolgált. A programhoz kapcsolódóan 1981-ben 

új agrometeorológia obszervatóriumot avattak Nyíregy-

házán, a hamarosan jelentkező változások és anyagi ne-

hézségek miatt azonban 1990-ben Nyíregyházán meg-

szűnt az agrometeorológiai tevékenység. 

1983-84-ben az Obszervatórium líbiai meteorológusok  

9 hónapos posztgraduális agrometeorológiai képzését 

végezte, melynek oroszlánrészét agrometeorológusok lát-

ták el. 

Ugyanebben az időben folyt az OMSZ átszervezése. 

Ennek keretében a KLFI és a Központi Előrejelző Intézet 

agrometeorológiai osztályait egyesítették egy főosztály 

alá, s ez a főosztály 1984-től a Központi Meteorológiai 

Intézetben végezte munkáját Kozma Ferenc vezetésével. 

Ez a szakterület is egyre inkább a szolgáltatások felé for-

dult, majd a rendszerváltást követő évtizedben gyakorla-

tilag megszűnt az OMSZ-nál. 

Radarmeteorológia. Kapovits Albert ösztönzésére 1969-

ben állt munkába Ferihegyen az első kispotenciálú, NDK-

gyártmányú BWR-X12 időjárási radar, s egy évtizeden át 

üzemelt. Ekkor a világon 524 rádiólokátort használtak az 

időjárás megfigyelésére (Kapovits, 1979). Alapos előkészí-

tő munka után három MRL-5 típusú szovjet radarból álló 

hálózat (19. ábra) épült ki az OMSZ-nál a meteorológia, a 

hidrológia és a repülés céljaira. Először Ferihegyen kezdte 

meg a működését az első ilyen radar 1980-ban, majd 1982-

ben Farkasfán és Napkoron 1984-ben. A távközlési lehető-

ségek korszerűsödésével együtt az OMSZ szakemberei fo-

lyamatosan fejlesztették a radaradatok feldolgozását és to-

vábbítását, a 90-es évek elejére eljutva a teljes automatizá-

lásig. Legfontosabb felhasználási terület a veszélyjelzés és a 

csapadék-előrejelzés lett. A két jégeső-elhárító rendszer is 

alkalmazott hasonló radarokat a konvektív cellák megfigye-

lésére.  

Ferihegyen 1991 végén befejeződött a radarállomás 

működése. A BácsRJE dusnoki mobil MRL-5 radarját 

1992 februárjában Budapestre szállították, s 1994 dec-

emberében az Obszervatórium rádiószondázó épületének 

tetejére telepítették. Az automata mérések 1995 áprilisá-

tól folyamatosak.  

Ez a radar-típus később már a digitalizálás ellenére sem 

volt képes az egyre növekvő igényeket kielégíteni, ezért 

az OMSZ korszerűsítette radarhálózatát. Az első DWSR 

2500C duál-polarizációs Doppler radar az Obszervatóri-

umban 2000-ben kezdte meg a működését. Napkoron 

2003-ban történt meg a radar lecserélése, a harmadik ra-

dar pedig Sármellék közelében, Pogányváron, a szőlőhe-

gyen került elhelyezésre. Így 2004-től 3 korszerű radar 

működik automatikus, távolról vezérelt üzemmódban. 

Jelenleg fontos fejlesztések zajlanak. Az OMSZ saját 

beruházási keretből korszerűsítette a budapesti radar ve-

vőegységét és a jelfeldolgozást (20. ábra). EU támoga-

tással KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) 

pályázati forrásból új radar állomással bővül a hálózat. A 

Szentes-Lapistó térségébe telepítendő immár negyedik 

radar 2015-től szolgáltat méréseket. 

Időjárás. A 2014-ben már a 118. évfolyamához érkező, 

negyedévente megjelenő szakmai folyóirat, az Időjárás 

is nagyban kötődik az Obszervatóriumhoz mind az itt 

végzett kutatásokról szóló cikkek, mind az utóbbi évtize-

dek főszerkesztői tekintetében. A lapot Héjas Endre ala-

pította, s 30 éven át szerkesztője, kiadója és laptulajdo-

nosa is volt (Zách, 1992a). 1925-től a Magyar Meteoro-

lógiai Társaság lapja, 1945-től pedig a Magyar Országos 

Meteorológiai és Földmágnességi Intézet, később ennek 

utódai hivatalos lapja. Felelős szerkesztője 1980-tól  

Mészáros Ernő, majd Práger Tamás, Major György, je-

lenleg Bozó László. 

Kulturális alkotások. Két hazai művész alkotása érde-

mel említést. Az egyik Kovács Margit (1902-1977) ke-

ramikus „A Meteorológus” című domborműve, ami a ré-

gi főépület földszintjén látható (21. ábra). A 140 x 135 

cm nagyságú terrakotta relief középpontjába helyezi, s 

középkori szerzeteshez hasonlóan mintázza meg a mete-

orológus alakját. További részleteket Zách (1992) írásá-

ban találhatunk. 

A másik alkotás (szintén Zách Alfréd adatai szerint) 

Borsos Miklós (1906-1990) napórája 1963-ból, a főépü-

let mögött a parkban egy 0,8 m magas alapzaton látható. 

Árnyékvetője egy bronz női alak két kinyújtott karja. A 

számlap márványlapra vésett 1,8 m átmérőjű körcikk. 

Egyéb rendezvények. Az Obszervatórium számos alka-

lommal adott otthont különböző „csapatépítő” rendezvé-

nyeknek, mint például nőnapi vagy farsangi bálok, 

OMSZ születésnapi megemlékezések és gyermeknapi 

vigasságok. Egy ilyen esemény egyik próbatételét mutat-

ja a 22. ábra. 
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Akadémikusok. A szakmai életpályájuk meghatározó 

részét az Obszervatóriumban töltő kutatók közül eddig 

négyen kerültek az MTA levelező, illetve rendes tagjai 

sorába:  

Béll Béla (1908-1988). A budapesti Pázmány Péter Tu-

dományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos ta-

nári (1932), majd bölcsészdoktori oklevelet (1941). A fi-

zikai (meteorológiai) tudományok kandidátusa (1954), a 

műszaki tudományok doktora (1968). Az MTA tagjai 

közé választotta (levelező tag: 1970., rendes tag: 1982). 

A Pázmány Péter Tudományegyetem Fizikai Intézete 

gyakornoka (1932–1934), egyúttal az Országos Meteoro-

lógiai Intézet Klimatológiai, illetve Aerológiai Osztályá-

nak munkatársa (1932–1943); közben a potsdami és a 

lindenbergi obszervatóriumok ösztöndíjas vendégkutató-

ja volt (1936-1937), majd a berlini egyetemen az 

aerológia elméleti kérdéseivel foglalkozott (1937). Az 

OMI Aerológiai Osztályának vezetője (1943–1952), az 

Intézet igazgatóhelyettese és a pestlőrinci Aerológiai Ob-

szervatórium vezetője (1951–1969), az Országos Meteo-

rológiai Szolgálat (OMSZ) elnökségének tudományos 

tanácsadója (1970–1974), az OMSZ Tudományos Taná-

csának elnöke (1974–1988). A magyaróvári Agrártudo-

mányi Főiskolán (1943–1949), a budapesti József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, illetve a 

BME-n az agrometeorológia előadó tanára (1949–1952), 

az ELTE Élet- és Földtudományi Karán az aerológia tan-

tárgy előadója (1952–1956). A JATE TTK-n az Éghajlat-

tani Tanszék címzetes egyetemi tanára (1965). 

A magyarországi aeroklimatológiai vizsgálatok meg-

alapozója, a magaslégköri szélmérőhálózat megszervező-

je, a rendszeres rádiószonda-mérések elindítója (1948). 

Nemzetközi hírűek a termikus széllel, a hőmérsékleti 

advekcióval, a légkör függőleges labilitásával, és a ziva-

tarok kialakulásával kapcsolatos kutatásai. Több speciális 

szélmérő és csapadékmérő meteorológiai műszert szer-

kesztett. 

Mészáros Ernő (1935) 1957-ben az Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem Természettudományi Karán szerzett 

meteorológus diplomát. Ezután 1992-ig különböző be-

osztásokban az Országos Meteorológiai Szolgálat mun-

katársa volt. Nevéhez fűződik a széleskörű nemzetközi 

elismertséget szerzett hazai légkörfizikai és levegőkémiai 

iskola megteremtése. 1971-től a Szolgálat Központi Lég-

körfizikai Intézetének igazgatóhelyetteseként, 1976 és 

1990 között igazgatójaként dolgozott. 1990 és 1992 kö-

zött tudományos tanácsadó, majd 1992-től a Veszprémi 

(jelenleg Pannon) Egyetem egyetemi tanára. Közben az 

MTA–VE Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetője. 

Kandidátusi értekezését 1966-ban, akadémiai doktori 

értekezését 1970-ben védte meg. 1972-től az MTA Me-

teorológiai Bizottságának tagja, több éven át elnöke volt. 

1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 

1990-ben rendes tagjává választották. 1992 és 1999 kö-

zött az MTA Földtudományok Osztálya, 2002 és 2008 

között a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke volt, 

előbbi tisztségében az MTA elnökségének munkájában is 

részt vett. 1994 és 2000 között a Magyar Akkreditációs 

Bizottság plénumának tagja, illetve a Föld- és Környezet-

tudományi Szakbizottságának vezetője. 

1976-tól 1994-ig a Meteorológiai Világszervezet kör-

nyezettudományi konzultánsa, a háttér- légszennyezett-

ség monitoringgal foglalkozó, budapesti központú nem-

zetközi WMO iskola vezetője. Több éven át neves nem-

zetközi tudományos folyóiratok (Tellus, Atmospheric 

Environment, Journal of Atmospheric Chemistry, 

Atmosphérique Pollution) szerkesztő-bizottságának tagja, 

illetve az OMSZ Időjárás című folyóiratának felelős 

szerkesztője. Az Academia Europaea tagja, a Nyugat-

bretagne-i Egyetem díszdoktora. Számos kiváló szak-

könyve, tudomány-történeti monográfiája, egyetemi 

jegyzete jelent meg itthon és külföldön. 1979-ben Aka-

démiai Díjjal, 1995-ben Schenzl Guidó-díjjal, 1998-ban 

Széchenyi-díjjal, 2005-ben a Magyar Köztársaság Ér-

demrend közép-keresztje kitüntetéssel ismerték el kima-

gasló kutatói, oktatói és iskolateremtői tevékenységét. 

Major György (1941) Az ELTE TTK-n szerzett matema-

tika-fizika szakos tanári és meteorológus oklevelet 1964-

ben. Kandidátusi címét 1975-ben, akadémiai doktori cí-

mét 1981-ben kapta meg. Az MTA 1993-ban levelező, 

majd 1998-ban rendes tagjai sorába választotta. 1964-

2001 között az OMSZ munkatársa, ami alatt a Sugárzási 

Osztály vezetőjeként s a KLFI igazgató-helyetteseként is 

dolgozott. 1975-90 között az MTA Interkozmosz Tanács 

kozmikus meteorológiai szakbizottságának titkára, 1987-

1993-ban a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára, 

1997-2000 között elnöke volt. Az MTA Meteorológiai 

Tudományos Bizottságának elnöki tisztségét több aka-

démiai cikluson keresztül is betöltötte. A Nemzetközi 

Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) keretében működő 

Meteorológiai és Légkörtudományi Szövetség magyar 

képviselőjeként dolgozott. 2000-ben Schenzl Guidó-

díjat, 2007-ben Széchenyi-díjat kapott. 

Legfontosabb kutatási területei: agrometeorológia, fel-

színi meteorológiai sugárzásmérések pontosságának fej-

lesztése, meteorológiai sugárzástan, műhold-

meteorológia. Műholdas és felszíni adatok felhasználásá-

val a légkörben elnyelt napsugárzást vizsgálta. Foglalko-

zott a napenergia hasznosításának meteorológiai szem-

pontú megalapozásával. 

Bozó László (1962) Meteorológus oklevelét 1986-ban 

szerezte az ELTE TTK-n. Kandidátusi fokozatát 1994-

ben, MTA doktori címét 2001-ben kapta meg. Az MTA 

2007-ben levelező, 2013-ban rendes tagjai sorába válasz-

totta. 1996-2005 között az Obszervatórium Levegőkör-

nyezet-elemző Osztályát vezette, 2005-2007 között az 

OMSZ általános elnökhelyettese és az Obszervatórium 

vezetője. 2007-2011 között az OMSZ elnöki teendőit lát-

http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Lor%C3%A1nd_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Lor%C3%A1nd_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Meteorol%C3%B3giai_Szolg%C3%A1lat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pannon_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pannon_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyetemi_tan%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Akkredit%C3%A1ci%C3%B3s_Bizotts%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Akkredit%C3%A1ci%C3%B3s_Bizotts%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3irat
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ta el. 1999-től az IUGG Magyar Nemzeti Bizottságának 

titkára, 2005-2008-ig az MTA Meteorológiai Tudomá-

nyos Bizottságának elnöke. A 2011-től kezdődő akadé-

miai ciklusban az MTA Földtudományok Osztályának 

elnökhelyettesévé választották. 2004-től az OMSZ Időjá-

rás című folyóiratának felelős szerkesztője, számos hazai 

és nemzetközi szakmai társaság tisztségviselője. 

Kutatási területe a levegőkémia, a légköri nyomanyag-

terjedés modellezése. A légköri nyomanyag-mérleg tag-

jainak modellszámításokkal történő becslése alapján 

elemezte Magyarországnak az európai nyomanyag-

háztartásban játszott szerepét és az elmúlt évtizedek so-

rán ebben bekövetkezett változásokat. Az MTA Környe-

zeti jövőkép – környezet- és klímabiztonság című köztes-

tületi stratégiai kutatási programját vezeti 2010-től kez-

dődően, amelynek keretében a természeti erőforrások 

felhasználásában érintett ágazatok klímaalkalmazkodási 

lehetőségeit vizsgálják. 

Végül köszönetet mondunk azoknak, akik a cikk össze-

állításában szakmai segítséget nyújtottak: Gróbné Szenyán 

Ildikó, Major György, Nagy József, Nagy Zoltán, Tóth 

Zoltán, Mészáros Ernő, Horváth László, Németh Péter, 

Zsoldos Erzsébet. 
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 Épül a rádiószondázó épület  Rádiószonda felbocsátás az 50-es években  

     

 A 2000-s években lebontott sugárzási pavilon A főépület az 1953. július 3-i villanybojler robbanás után 
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