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Összefoglalás. Bemutatásra kerül a magyar meteorológusok létszámának változása 1950-től 2013 januárjáig, vala-

mint ez utóbbi időpontban a szakmai közösség különböző csoportjainak felmért vagy becsült lélekszáma. 

Abstract. In this short overview the changes in the size of the Hungarian meteorological community since 1950 till 

January 2013 are shown. Moreover the recent numbers of the members of different groups in this community are 

presented. 

Előzmények. 1993 márciusában összeállítottam egy né-

hány oldalas anyagot „Tények a magyar meteorológiai 

kutatásról” címmel. A címtől eltérően a hangsúly azon 

volt, hogy 1990-től 1992-ig a meteorológus „szak-

diplomások”-nak nevezettek létszáma drasztikusan csök-

kent, erre a csökkenésre kívántam felhívni a figyelmet. 

Szakdiplomásnak neveztem azokat, akiknek az oklevele 

meteorológus, az oklevele nem meteorológus, de meteo-

rológusi munkát végeznek vagy meteorológiát oktatnak. 

Az anyag akkor KODEX szövegszerkesztővel készült. 

Az első táblázatból egy példány a kezembe akadt mosta-

nában és úgy gondoltam, hogy két évtized elteltével ta-

nulságos lenne szemügyre venni a mostani helyzetet. Az 

akkori táblázat eredeti formájában látható az itteni  

1. táblázatként. A benne szereplő adatok, (kivéve a záró-

jelben lévőt) emlékezetem szerint teljesen megbízhatók, 

az akkori dolgozó állományban lévő kollégák számát 

mutatják. 

1. táblázat 

Szervezetek, létszámok, minősítettek 

Szervezet 

Meteoro-

lógiai te-

vékeny-

ség kez-

dete 

Szakdiplomások létszáma Minősítettek 

száma 

1950 1960 1970 1980 1990 1992 1993.03. 

Országos Meteorológiai Szolgálat 1870 (44) 116 123 217 204 102 13 

KLTE Meteorológia. Tanszék 1934 7 3 3 3 3 4 2 

ELTE Meteorológiai Tanszék 1945 5 6 6 9 8 8 4 

Magyar Honvédség 1951  2 6 6 12 12 1 

ORFI 1951  2 2 2 2 2 1 

JATE Éghajlati Tanszék 1952  3 4 5 4 5 1 

GATE Vízgazdálkodási Tanszék 1954  3 3 2 3 3 1 

VITUKI 1956  1 3 3 1 1  

KE Agrometeorológiai és Vízgazdálkodási Tsz. 1963   2 2 2 2  

ELTE Regionális Földrajzi Tanszék 1964   1 1 1 1 1 

DATE Agrometeorológia & Agrofiz. Tanszék 1967   2 4 4 4 1 

Szombathely Tanárképző Főiskola 1982     1 1 1 

Pécsvárad Mezőgazdasági Szakmunkásképző 1986     1 1 1 

Keszthely Agrártudományi Egyetem  1988     1 1 1 

Pécs NEFELA Társaság 1991      3 1 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Min. 1991      2 1 

Miniszterelnöki Hivatal 1992      1 1 

Veszprémi Egyetem  1992      2 1 

Mosonmagyaróvár Agrártudományi Egyetem 1992      1 1 

Repülőtéri Meteorológiai Szolgálat 1992      2  
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1. ábra.  Meteorológus oklevéllel, illetve meteorológus 

 tevékenységet végző, dolgozók létszáma. 

 

 
 

2. ábra.  Az ELTE Meteorológiai Tanszékének honlapjáról vett adatokból az oklevelesek száma. 

 

2.1 táblázat. Állami alkalmazottak 

 
Hivatali szervezet Létszám 

Országos Meteorológiai Szolgálat ≈ 155 

Honvédség 30 

OMSz-t felügyelő minisztérium 1 

Más minisztériumok 1 

LRI 6 

Regional Environment. Center (REC) 1 

Környezetvédelmi felügyelőségek 2 

Vízügyi igazgatóságok 3 

Országos Vízügyi Felügyelőség (OVF) 3 

Önkormányzat 1 

Összesen: 203 

 

Az utolsó oszlopban a minősítettek száma található. A 

tudományos minősítésről van szó, amelyre 1993 márciu-

sában még a régi szabályok voltak érvényesek, tehát mi-

nősítetteknek számítottak a kandidátusok, tudományok 

doktorai és az akadémikusok. A nyugdíjasokat is beszá-

mítva, akkor volt 37 kandidátus, 8 nagydoktor és 2 aka-

démikus a meteorológia szakterületén, tehát 31 aktív és 

16 visszavonult minősítettel büszkélkedhettünk.  

Abban az évben később jelent meg az újabb felsőoktatási 

törvény és az akadémiai törvény, amelyek szerint az or-

szágban egyedüli tudományos fokozat az egyetemek által 

adományozott PhD, a korábbi fokozatok címnek nevezve 

megmaradnak, de új kandidátusi eljárás nem indulhat, a 

nagydoktori cím továbbra is megszerezhető, a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA) köztestületté alakul, 

amely köztestületnek tagja lesz az akadémikusok mellett 

minden olyan címmel és fokozattal bíró egyén, aki beje-

lentkezik a köztestületbe. Jelenleg az MTA Meteorológi-

ai Tudományos Bizottságához tartozó köztestületi tagok 

száma 78, ebből akadémikus 4, akadémiai doktor 15, a 

többi kandidátus és PhD. (Első megjegyzés: az akadémi-

ai adatbázisokban a doktorok száma ennél kevesebb, az 

egyikben 8, a másikban 11. Második megjegyzés: mivel 

nem minden jogosult jelentkezett be a köztestületbe, az 

összes jogosult száma ≈ 90. Harmadik megjegyzés: a 

köztestületi tagok között a nyugdíjasok is szerepelnek) 

Itt mondok köszönetet annak a néhányszor tíz kollégá-

nak, aki számadatokkal segítette az alábbi összeállítás el-

készítését. 

Az aktív meteorológusok. Aktívként veszem számításba 

azokat a szakdiplomásokat, akik jövedelemhez, fizetés-

hez, ösztöndíjhoz jutnak, bármilyen munkát végezzenek 

is 2013 januárjában. A létszámokat a 2.1, 2.2 és 2.3 táb-

lázatok mutatják, a számokban minden igyekezetem el-

lenére, lehetnek pontatlanok is. 

A három táblázatot összesítve elmondhatjuk, hogy 2013 

januárjában Magyarországon mintegy 312 ember szerez 

jövedelmet meteorológus oklevéllel, illetve meteorológus 

tevékenységből. Ha szigorúan csak a meteorológus tevé-

kenységet vesszük számításba, akkor ez a szám ≈ 290-re 

csökken. Az időbeli változást az 1. ábra mutatja 
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2.3 táblázat. Magáncégek 

 

Cég neve Létszám 

ICI Interaktív Kommunikációs Zrt 6 

IDŐKÉP 3 

NEFELA 1 

Levegőkörnyezet Gazdálkodási 

Szaktanácsadó Bt. 

3 

Európai Meteorológiai Szolgálat 3 

MetTech 5 

BOREAS 6 

Köpönyeg 1 

Esőtánc 0 

Összesen: 28 

 

2.2 táblázat 

Felsőoktatásban dolgozók 

Jelölés: 4 teljes állású, 2 félállású, 3 PhD hallgató: 4-2-3 

 

Egyetemek, főiskolák, tanszékek Létszám 

ELTE Meteorológia Tanszék 10-2-4 

ELTE más tanszékek 1-0-2 

BME 5-0-1 

Budapesti Corvinus Egyetem 4-0-1 

Debrecen 5-0-0 

Nyíregyháza 1-0-0 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 3-0-0 

Szeged 4-0-4 

Pécs 1-1-2 

Gödöllő 4-1-0 

Veszprém 7-0-4 

Keszthely 2-0-5 

Mosonmagyaróvár 1-0-0 

Sopron 2-0-1 

Szombathely 1-0-0 

Eger 2-0-0 

Összesen: 53-4-24 

81 

 

Az ábráról leolvasható, hogy a meteorológusnak tekin-

tendő diplomások száma soha ekkora nem volt az or-

szágban, ugyanez érvényes azokra, akik tényleges meteo-

rológiai tevékenységet végeznek. Az OMSz meteoroló-

gusainak száma is növekedett 1992-höz képest, miköz-

ben a Szolgálatnál dolgozó észlelők és technikusok szá-

ma jelentősen csökkent, így az OMSZ összlétszáma 

csökkent. Meg kell említeni, hogy az utóbbi két évtized-

ben kialakult az amatőr meteorológusok közössége is 

(METNET, mintegy 1000 fővel). Közöttük sokféle isko-

lai végzettségű kolléga (meteorológus is) megtalálható és 

szakmaszeretetből végzik tevékenységüket.  

Ugyancsak megemlítendő, hogy magyar meteorológus 

oklevéllel dolgoznak kollégáink az Egyesült Államok-

ban, Angliában, Spanyolországban, Németországban és 

lehet, hogy még más országokban is. Pontos számukat 

nem sikerült megállapítani, de legalább 20-an vannak. 

Pályaelhagyók. Pályaelhagyónak tekintem azokat, akik-

nek meteorológus oklevelük van és legfeljebb 3 évig 

dolgoztak meteorológiainak tekinthető feladatokon (itt 

van némi ellentmondás azzal, hogy kit tekintek meteoro-

lógusnak). Pályaelhagyás történhet önként, saját elhatá-

rozásból, vagy kényszerből, azaz amikor diplomás mete-

orológus kénytelen egészen más szakterületen munkát 

vállalni. Ez utóbbi helyzet áll elő, ha a meteorológus ok-

levelesek száma nagyobb, mint a betölthető meteoroló-

gus munkahelyek száma. 

Az 1. táblázat és a 2. ábra összevetéséből nyilvánvaló, 

hogy jelentős kényszeres pályaelhagyás 1950 és 1960 

között, valamint 1990 után történt. 1960-ig 114 okleve-

les meteorológus hagyta el az egyetemet, miközben a 

foglalkoztatottak száma 56-ról 136-ra növekedett, tehát 

34 ember veszett el a hazai meteorológia számára, 

ugyanis tudomásom szerint közülük 1960 után már senki 

nem lépett be meteorológusi munkakörbe. A pályaelha-

gyónak mutatkozó 34-es szám csökkenthető, ha figye-

lembe vesszük, hogy néhányan külföldre távoztak és 

ugyancsak néhányan az 1950-ben dolgozók közül kike-

rültek a munkából. Végeredményben úgy becsülhető, 

hogy akkor mintegy 25 fő kényszerből nem léphetett me-

teorológusi pályára. 

1960 és 1990 között a magyar tudomány jelentős exten-

zív fejlődésen ment keresztül, ennek megfelelően minden 

meteorológiát végzett, ha akart, elhelyezkedhetett meteo-

rológusként. Nem mindenki tett így, ismeretes jó néhány 

önkéntes pályaelhagyó. Néhány meteorológus pedig kül-

földre távozott. 

Az 1990 utáni létszámcsökkenés a foglalkoztatottak kö-

rében és a növekvő végzős szám együttes következmé-

nyeként (itt nem részletezett számolás alapján) úgy be-

csüljük, hogy mintegy 50 fő pályaelhagyónk van jelen-

leg, aki nem kerülhetett meteorológusi munkakörbe. 

Nyugdíjasok. Az egyszerűség kedvéért feltehető, hogy 

az 1970-ben és előtte oklevelet szerzett meteorológusok 

(számuk 148) mind nyugdíjba mentek. Ez a szám növe-

lendő azon nyugdíjasokkal, akik más oklevéllel jöttek a 

szakmába, valamint csökkentendő azok számával, akik 

végleg eltávoztak közülünk. Ezek számbavételére nem 

vállalkoztam, azt viszont tudom az OMSZ szakszervezeti  

nyugdíjas lista alapján, hogy mintegy 70 fő tartja az 

OMSZ-szal a kapcsolatot. Ez a szám növelendő a más-

honnan nyugdíjba vonultakkal, valamint a kapcsolatot 

nem tartókkal, tehát meteorológiai tevékenységből nyug-

díjba vonult diplomások száma jelenleg 100 körül van. 

A szakmát érintők. Ők nem meteorológus végzettségű-

ek és nem is meteorológusi munkát végeznek. A meteo-

rológus szakmát elsősorban az éghajlat kapcsán érintik. 

Az éghajlat az emberi tevékenységi területek többségével 

kapcsolatban van, ennek megfelelően az éghajlattudo-
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mány a többi tudományterület többségével lazábban vagy 

szorosabban kapcsolódik. Ezért Magyarországon van kö-

rülbelül 100 olyan kutató, aki nem meteorológiai szakte-

rületet művel (néhányan magas tudományos kvalifikáci-

óval és magas pozícióban), viszont munkásságában érinti 

az éghajlat múltját, jelenét és jövőjét, ezeknek meteoro-

lógiai vonatkozásaival együtt. 

Ha meggondoljuk, hogy hazánkban 20000-nél több olyan 

ember dolgozik, akik munkakörének alapvető eleme a 

kutatás, akkor ez a 100-as szám inkább alacsonynak, 

mint magasnak mondható. (Pl.: a Magyar Meteorológiai 

Társaság által 40 év alattiaknak 2008-ban kiírt éghajlati 

pályázatra 14 nem-meteorológusi pályamű érkezett.) 

A környezetvédő civil mozgalmak szakértői közül, a té-

ma természetéből adódóan, sokan nyilatkoznak a levegő-

szennyezettség kérdéseiről, valamint az éghajlat tenden-

ciáiról. A szakmánkat érintő kérdésekben rendszeresen 

megnyilvánulók száma 25 – 30 körülire tehető. 

Az államigazgatás felső szintjein 12 fő dolgozik a klíma-

politika kérdéskörén, 5 fő a levegőszennyezettség terüle-

tén, valamint 1 fő ez utóbbi szakterületen a Központi Sta-

tisztikai Hivatalban. 

TŐKEI LÁSZLÓ TEMETÉSÉN 

TÖRÖKBÁLINTON 2013. MÁRCIUS 11-ÉN ELHANGZOTT BÚCSÚZTATÓ 
 
Tisztelt Gyászolók! Kedves Kollégák, Barátok, Ismerősök!  
Krisztusban kedves Testvéreim! 

Búcsúzni jöttünk, elköszönni és köszönetünket kifejezni. A búcsú mindig szomorú és megrendítő, annál is, inkább mert szinte 
tegnap volt, hogy hanyatló erejét megfeszítve még közöttünk járt, tette a dolgát, terveket szőtt, feladatokat adott és kérte számon 
az eredményt. Az utolsó feladatról, felkérésről én már csak itt számolhatok be. Tanár Úr! Sikerült helyet találni a külföldi gyakor-
latra készülő hallgatóknak. A legősibb magyar beszédet idézve mondhatjuk: „Látjátok, feleim szem’tekkel, mik vagyunk, Por és 
hamu vagyunk, Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margitszigetet?...(Márai Sándor: Halotti be-
széd). 
Tőkei László barátom volt, s talán hihetetlen, a tanítványom is, legalábbis annyira, hogy én voltam a szakdolgozati témavezetője. 
Két évvel utánam szerzett meteorológus diplomát. Hihetetlen, hogy a tanítványom volt, mert a természet rendje szerint nem ne-
kem kellene őt búcsúztatni. De az élet már csak ilyen: „Elhagynak, akiket szerettünk, elhagyjuk, akik szeretnek.” (Kosztolányi 
Dezső: Elégia). Ezt nem gondoltam volna, amikor egy hallgatói cseregyakorlat keretében együtt ismerkedtünk a szovjet meteoro-
lógia rejtelmeivel Leningrádban, segítettél nekem a szélcsatorna-mérésekben Debrecenben, vagy amikor én segítettem Neked a 
terepgyakorlaton ráncba szedni a hallgatókat Szigetcsépen. S akkor se hittem, amikor utolsó közös vizsgáztatásunk után január-
ban kórházba kerültél. Egyszerűen nem hiszem! Ez Veled, velünk nem történhet meg! S most azt kérdezem: „hol vagy, te nagy. 
Nem vagy sehol, de vagy, de vagy. Valami rejt, valami zár, Mi ez a csönd?” (Kosztolányi Dezső: Kiáltás) Mennyit beszélgettünk 
közös dolgainkról, a szakmáról, magánéletről, politikáról. Hogyan lehetne jobban csinálni a világ dolgait, de legalábbis közös 
dolgainkat? Vitatkoztunk. Az agrometeorológiáról alkotott véleményed és elképzelésed meglehetősen konzervatív volt. Bocsáss 
meg, de ezt el kell mondanom! Sokszor nem értettünk egyet, például a Szász-Tőkei: Agrometeorológia című tankönyv írása, szer-
kesztése közben. Nem voltál mereven elutasító, így utat engedtél más szakmai megközelítéseknek is. Büszke vagyok rá, hogy ré-
szese, közreműködője lehettem a nagy műnek. Ezt nem tagadhatom. Hálás vagyok most is a lehetőségért. Erre mit mondanál? Ta-
lán rám hagynád vagy tiltakoznál, nem tudom. De azt igen, hogy elővennél egy cigarettát, elengednéd a füstkarikákat, s monda-
nád: „Zolikám, nincs igazad.”  
Mennyi mindenért tartozom Neked köszönettel. Amikor Te végeztél, akkor úgy alakult, hogy nekem is állás után kellett néznem. 
Neked ajánlottak egy helyet a Meteorológiai Szolgálatnál, ami helyett Te inkább a Kertészeti Egyetemet választottad. Első és 
utolsó munkahelyed volt. Amit nekem ajánlottál, akkor jobb híján ímmel-ámmal elfogadtam. Aztán én is ott ragadtam. Talán nem 
volt rossz választás. Ezért is köszönet jár Neked. Aztán később is, amikor meghívtál óraadónak a tanszékedre. Nemcsak lehetősé-
get adtál arra, hogy kiállhattam a katedrára, hanem egy válságos munkahelyi helyzetben megsegítettél, önbizalmat adtál. És még 
mennyi másról kellene szólnom! Az együtt lebonyolított költözésekről, a közös festésekről és mázolásokról. Amikor óva intettél 
arra, hogy ne álljak az ablakpárkányra, mert még leesem. Egy barátság számos emlékébe, közös hordalékába ez is beletartozik. Jó 
visszaemlékezni rá, s szomorú, nagyon szomorú összeszámolni azt. Nem restellem, hogy mindent már nem tudok felsorolni, az 
emlékezet már kihagy, hisz egy emberöltőn keresztül mennyi mindent csináltunk együtt. Ez most véget ért. Mennyivel jobb lett 
volna ezeket elsorolni egy pohár bor mellett, nyugdíjas éveinkben. Lacikám, lehettél volna udvariasabb, s az utolsó ajtón nem be-
szaladni az idősebb előtt!  
Elhagytál engem, minket, de nem vagy egyedül. Ismerősök vesznek körül, rokonok, barátok, sok-sok tanítvány, s Te is velünk 
vagy, ha testben már nem, de lélekben, műveidben, átadott gondolataidban igen. Búcsúzni jöttünk, elköszönni és köszönetünket 
kifejezni. A hivatalos búcsúztató elsorolta egyetemi érdemeidet.  
Egy dologban talán engem illet a jog a hivatalos búcsúztatásban. Tőkei László nemcsak a kertészek közösségének volt tagja, mint 
okleveles kertész, mint az egyetem oktatója, hanem egy másik szakmának, sőt először annak, a meteorológusokénak. Most, nem-
csak mint barát búcsúzom Tőled, hanem szakmai közösségünk, a Magyar Meteorológiai Társaság nevében is, a meteorológustól, 
aki sokat tett első választott hivatásáért, mint oktató, aki generációkat ismertetett meg szakmánk alapjaival, népszerűsítette közöt-
tük a légkörtan tudományát. 
„Akárki is volt ő, de fény volt, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette: ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt. Ahogy mondta 
nemrég: ...fiacskám valamit ennék.” (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd). Többet már nem szól, megpihent. S nekünk maradt az 
elköszönés joga és kötelessége, a búcsúzás. 
„Jézusomnak szívén megnyugodni jó” – mondja ősi egyházi énekünk – „elmerülni benne csendes tiszta tó. Földi bútól, bajtól Szí-
ved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt vigad.”  
Hisszük, hogy tested, lelked már enyhülést nyert. A mi szívünknek is vigasztalást kell nyerni, hiszen eltávozásod számunkra meg-
rázó felfoghatatlan és hihetetlen. 
Kedves Öreg Barátom! Kedves Laci! Amíg élünk, emléked szívünkben él! Isten Veled! Pihenj, aludj békében! 


