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EMLÉKÜLÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG 

MEGALAKULÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN 

MEMORIAL SESSION ON THE OCCASION OF THE 90
TH

 ANNIVERSARY OF MMT 

- HUNGARIAN METEOROLOGICAL SOCIETY 

Dunkel Zoltán 
Magyar Meteorológiai Társaság, 1024 Budapest Kitaibel Pál utca 1., dunkel.z@met.hu 

Összefoglalás. A Magyar Meteorológiai Társaság megalakulásának 90. évfordulója alkalmából, 2015. január 26-án az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat dísztermében tartott emlékülésen elhangzottakat foglalja össze ez a rövid tudósítás. A Tár-
saság hazai prominens képviselői mellett külföldi meteorológiai társaságok képviselői, valamint az Európai Meteorológiai 
Társaság alelnöke is köszöntötték az MMT-t. 

Abstract. On the occasion of nineteenth anniversary of forming of the Hungarian Meteorological Society a memorial ses-
sion was held in Ceremonial hall of OMSz–Hungarian Meteorological Service 26 January 2015. This report summarizes 
the story of the memorial session. Beside the Society's domestic prominent representatives foreign meteorological socie-
ties' representatives and Vice President of the European Meteorological Society congratulated the jubilee. 

A Magyar Meteorológiai Társaság 1925. január 25-én 
alakult meg. Ennek, a közel kerek, nem 75. és még nem 
100., de mindenképp tiszteletre méltó évfordulónak a 
megünneplésére, az évfordulós dátumhoz legközelebb 
eső munkanapra tartotta érdemesnek megtartani az em-
lékülést a Társaság Választmánya. Lehetőségeinknek és 
kapcsolatainknak megfelelően igyekeztünk mindenkit 
meghívni, aminek szép számmal eleget is tettek a meghí-
vottak. A rendelkezésre álló idő ugyanakkor korlátozza is 
a lehetséges megszólalók sorát. A Társaság hazai tagjai 
mellett meghívtuk a társtársaságok képviselőit, jogi tag-
jainkat, a szakma felett 
felügyeletet gyakorló 
minisztérium képviselőit, 
az ELTE képviselőjét, s 
a környező országok me-
teorológiai társaságait is. 
Örömmel nyugtáztuk, 
hogy 52 visszajelzést 
kaptunk a meghívottak-
tól, sajnos ezek közül 15 
volt olyan, aki kimenté-
sét kérte, őszinte sajnála-
tunkra több olyan idő-
sebb tagtársunk, aki be-
tegségére hivatkozva 
mondta le a részvételt. A 
minisztériumaot Rácz 
András HÁT, az ELTE-t 
Faragó István egyetemi 
tanár, dékánhelyettes kép-
viselte. 

A külföldi meghívottak közül megtisztelte jelenlétével 
ülésünket Bob Riddaway az EMS alelnöke, Fritz 
Neuwirth, nyugalmazott osztrák igazgató, az idei évben 
megalakulásának 150. évfordulóját ünneplő osztrák tár-
saság elnöke, Pavol Nejedlik a Szlovák Meteorológiai 
Társaság alelnöke, az MMT külföldi tiszteleti tagja, Alen 
Sajko az idén 50 éves horvát meteorológiai társaság el-
nöke, aki Igor Kos és Jadran Jurkovic kollégájával együtt 
csatlakozott az ünnepi üléshez. Thomas Halenka a Cseh 
Meteorológiai Társaság elnöke sajnálattal jelezte, hogy 

más nemzetközi elfoglaltsága miatt, bár szándékában állt, 
nem tud eljönni Budapestre. 

Az ünnepi ülés előadásainak megtervezése során igye-
keztünk szem előtt tartani, hogy „mindenki” megszólal-
hasson, a lehető legszélesebb körben beszéljenek a Tár-
saságról. Az ünnepi műsor előre rögzített hivatalos prog-
ramja mellett szívesen adtunk szót az ünneplésen megje-
lenteknek. Örömünkre szolgált, hogy a külföldi képvise-
lők nemcsak elfogadták meghívásunkat, hanem előadást 
is vállaltak az ünnepi ülésen. Az első szóló, ha úgy teszik 
a vezérszónok a Társaság tiszteletbeli elnöke Szász Gá-

bor professzor emeri-
tus, Társaságunk 1990 
és 2000 közötti elnöke 
volt, akinek a 85. szü-
letésnapját a 2012-es 
debreceni Vándorgyű-
lésünkön ünnepeltük. 
Tiszteletbeli elnökük 
szabad előadásban, ez 
alatt az kell érteni, 
hogy semmilyen kive-
tített anyagot nem 
használva, foglalta 
össze és értékelte a 
Társaság tevékenysé-
gének lényegét és ér-
telmét, nem feledkez-
ve meg a meteoroló-
gus szakma, az Orszá-
gos Meteorológiai 
Szolgálat, a katonai 

meteorológia, s az egyetemi meteorológiai tanszékek ku-
tatói és oktatói munkájának fejlődéséről az elmúlt ki-
lencven évben. 

Bob Riddaway az Európai Meteorológiai Társaság alel-
nöke, s a Királyi Meteorológiai Társaság (Royal 
Meteorological Society) főtitkára „Role of 
meteorological societies today” (A meteorológiai társa-
ságok szerepe ma) című előadásában igazán aktuális és 
az ülés témájához illeszkedő kérdést járt körül. A társa-
ságok küldetését két pontba szedte össze: 

 
Az ünnepi ülés résztvevői: Ihász István, Bob Riddaway EMS alelnök, 

Fritz Neuwirth osztrák elnök, Dobi Ildikó, Tóth Pál tiszteleti tag, Rácz 
András HÁT, Radics Kornélia OMSz elnök, Szász Gábor tbeli elnök 
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Róna Zsigmond levele az osztrák elnöknek 1925-ből 

      

Réthly Antal levele az osztrák elnöknek 1925-ből 
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− előrevinni a meteorológia tudományát, hivatását és al-
kalmazását, valamint a hozzá kapcsolódó tudományo-
kat európai szinten az egész népesség javára; 

− azon munkálkodni, hogy jobb kommunikáció és meg-
értés valósuljon meg az európai meteorológiai közös-
ség tagjai között. 

Az Európai Meteorológiai Társaság mögött, amely való-
jában társaságok szövetsége és nem egyéni tagsággal bí-
ró szervezet, mintegy 10 ezer tag van, akik az EMS-be 
belépett különböző társaságok tagjai. A taglétszámot ille-
tően a néhány taggal bíró szervezettől a 3 ezernél na-
gyobb taglétszámig terjedő egyesületig mindenféle mére-
tű társaság szerepel az EMS tagjai között. A bemutatott 
dián az MMT negyedik helyen szerepelt az országos tel-
jes taglétszámot illetően (Dánia: 503, Magyarország: 
521, Olaszország (4 társaság!): 778, Németország: 1,879, 
Egyesült Királyság: 2,852). A meteorológiai társaságok 

mellett az EMS-nek vannak társult tagjai is, 15 nemzeti 
meteorológiai intézet, köztük az OMSz, oktatási és kuta-
tási intézmények valamint ipari szervezetek, összesen 
32-en, míg az EMS gerincét adó meteorológiai társasá-
gok száma 36. Az EMS tevékenysége kiterjed: szakmai 
tapasztalatok megosztására, találkozók és konferenciák 

szervezésére, teljesítményt értékelő és a karrierfejlesztést 
támogató díjazásra, a meteorológiai jellegű tömegtájé-
koztatásra, oktatásra és segítségnyújtásra, publikációk 
kiadására, szakmai normák és akkreditáció egyeztetésére 
valamint szakmapolitika fejlesztésre. Az EMS talán leg-
fontosabb tevékenysége az Európai Meteorológiai Kon-
ferencia szervezése. A korábban a nemzeti intézetek által 
szervezett ECAC/ECAM

1
 konferenciák szervezését az 

                                                        
1 ECAM: European Conference of Applied Meteorology; ECAC: 

European Conference of Applied Climatology 

           
  Bob Riddaway záró képe Major György a Társaság nemzetközi kapcsolatairól 

          
  Németh Ákos a jelenkor kihívásairól beszél Darányi Mariann ismerteti elképzeléseit a jövőről 
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EMS átvette, s a meghívottak körét kiterjesztette a hiva-
tásos meteorológusokon kívül az egyetemi, privát és ipari 
szférára is, s ezzel, sokkal szélesebb érdeklődést és tá-
mogatottságot ért el (2004 és 2014 között 450-750 fős 
részvétellel). Az ECAC/ECAM konferenciák kétéves 
ciklusban váltják egymást. Budapest 2001-ben adott ott-

hont ECAM konferenciának, s az EMS Tanács döntése 
értelmében 2018-ban Budapest lehet a színhelye a soron 
következő ECAC konferenciának. Az európai széles 
nyilvánosságot érinti az EMS fotópályázata, amelynek 
2014-es győztes képe is bemutatásra került az előadás-
ban. S mivel az előadó nemcsak az EMS, hanem a 
RMetS

2
 tagja is, néhány szót szólt anyaegyesületéről. A 

brit társaságot 1850-ben alapította 10 úriember. Jelenlegi 
taglétszámuk 35%-a hivatásos, 24%-a egyetemi vagy ku-
tató intézeti szakember, a tagság 25%-át teszik ki az 
amatőrök vagy a szakma iránt érdeklődők, 9% nyugdíjas, 
s 7% diák. Társaságuk célkitűzéseit a „fejleszteni a me-
teorológiát részvétellel, lelkesedéssel és képzéssel tudo-
mányként, hivatásként és érdeklődésként” mondattal fog-
lalta össze. Befejezésül egy magyar diával köszöntötte a 
társaságot évfordulója alkalmából. Ez igazán kedves 
gesztus volt részéről, s jó tanulság a hallgatóságnak arra, 
hogy óvatosan bánjunk a fordító programok eredményei-
vel. 

Fritz Neuwirth előadásában köszöntötte a jubilánst meg-
emlékezve arról, hogy az osztrák és a magyar meteoroló-
giát régóta fűzik össze különböző szálak nemcsak az in-
tézetek, hanem a társaságok történetében is. Bejelentette, 
hogy az Osztrák Meteorológiai Társaság

3
 1865-ban ala-

kult meg. Az évfordulóra készülődve áttekintették az 
irattárukat, s benne két magyar vonatkozású levelet talál-
tak. Ezeket, a számunkra ismeretlen dokumentumokat, 
most bemutatta a magyar társaságnak. Az egyik levelet 
Róna Zsigmond alapító elnökünk, a másikat első főtitká-

                                                        
2 Royal Meteorological Society 
3 ÖGM: Österreichische Gesellschaft für Meteorologie 

runk Réthly Antal írta az osztrák társaság elnökének az 
Időjárásnak az MMT kezelésébe történő átvételéről va-
lamint a Meteorologische Zeischrift-tel való cseréjéről. A 
bemutatott levelek további érdekessége, hogy az MMT 
hivatalos címe, székhelye akkor is a Kitaibel Pál utcában, 
az Intézet székházában volt. 

A Társaság elnöke „Mérföldkövek a Meteorológiai Tár-
saság történetében” címmel igyekezett röviden össze-
foglalni a Társaság életének legfontosabb eseményeit 
(Dunkel, 2015). Major György akadémikus, tiszteleti tag 
a Társaság nemzetközi kapcsolatairól tartott előadást 
(Major, 2015). 

A modern problémákkal társaságunk főtitkára, Németh 
Ákos „A jelenkor kihívásai a Társaság életében” c. elő-
adásában foglalkozott. Előadásának gondolatai: 

− Megváltozott jogszabályi környezet, szigorodó szabá-
lyozás 

− Csökkenő tagdíjbevétel, kevesebb 1%-os felajánlás, pá-
lyázati lehetőségek beszűkülése 

− Jogi tagság felértékelődése, támogatók keresése, ön-
kéntes munka (Titkárság) 

− A meteorológia fejlődésének hatásai: új terület = új 
szakosztály? Az MMT jelenléte vidéken 

− A profi magán meteorológiai cégek megjelenése és az 
„amatőr” meteorológusok 

− Hullámzó tagi aktivitás vs. több és jobb szakmai prog-
ram 

− Miért érdemes MMT taggá válni? 
− Megoldás a kihívásokra: előremenekülés és tudatos 

építkezés. Tegyük vonzóbbá az MMT-t! 

A meghirdetett előadások sorát Darányi Mariann, a Róna 
Zsigmond Kör elnöke „Az MMT és az ifjúság” című elő-
adásával zárta. Előadása egyszerre volt provokatív és 
útmutató. Bevezető diájában bemutatott néhány fogal-
mat, megkérdezve a hallgatóságot, hogy ki érti azokat. 
Őszintén megvallva, az idősebb korosztálynak ezek nem 
mondtak semmit. Ezzel a Róna kör elnöke remekül rá-

          
  Szakács Györgyné születésnapi köszöntése  Pintér Ferenc jogi tagi képviselő 
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mutatott, arra az időről időre előkerülő problémára, hogy 
a különböző korosztályok vajon egy nyelvet beszélnek? 
Kiemelte, hogy már az alapító célkitűzésekben is szere-
pelt, hogy a megalakítandó társaság ne legyen tisztán tu-
dományos, sem pedig tisztára népszerű, az új Társaság 
nem fog tisztán a meteorológia művelésére szorítkozni, 
hanem igyekezni fog felölelni minden rokon szakma 
művelését és az ezekre vonatkozó ismereteket széles ré-
tegekben fogja terjeszteni. Ezekkel az eredeti célkitűzé-
sekkel teljes mértékben összevág a jelenlegi alapszabály 
azon kitétele, hogy a környezetvédelmi tudatformálás és 
az új kutatási eredmények széleskörű ismertetése, ter-
jesztése az MMT célkitűzése. 

Kérdése, hogy az MMT jól valósítja meg célkitűzéseit, 
megfelelő módon közelít-e a fiatalokhoz. A társaság mű-
ködésében, egységességében lát némi diszharmóniát. A 
Róna körös előadások látogatottsága, a benne való rész-
vételben van némi törésvonal az „eltés-MMT-s” és az 
„omszos-MMT-s” tagok között. Erről szólt mini-
közvéleménykutatása a Róna-díjasok között. Úgy látja, 
hogy a rendezvények látogatottsága hagy maga után né-
mi kívánni valót. Szerinte bizonyos statikusság figyelhető 
meg pro és kontra. Az élénkebb társasági élet érdekében 
javasolja a nagy bázist jelentő középiskolások bevonását, 
akik vérfrissítést és lendületet hoznának, az „észlelés”-
ben való aktívabb közreműködéssel. Itt elsősorban a 
MET-ÉSZ-ben rejlő lehetőségekre gondol. (rutin, alap-
ismeretek, szemléletmód). Nagy jelentőséget tulajdonít a 
Múzeumok Éjszakájának és a múzeumlátogatásoknak. 
Javasolta az erősebb együttműködést az amatőr vagy ér-
deklődő nagyközönséggel, s végül, de nem utolsósorban 
a területi csoportok fontosságáról, a vidék „erősítésé”-ről 
szólt. Kérdés, hogy miért érdemes MMT tagnak lenni? 
Milyen erkölcsi vagy anyagi haszonnal jár együtt a tag-
ság. Ennek a kérdésnek a megválaszolása a Választmányi 
ülések rövidtávú feladata. Előadását a fiatalok szakmai 
munkája értékelésének anyagi eszközére történő utalással 
zárta, felsorolva a Róna Alapítvány kamataiból eddig ré-
szesült tagtársakat (Darányi és Leelőssy, 2015). 

Ezek után volt lehetőség a hozzászólásra. Pavol Nejedlik 
külföldi tiszteleti tagunk a Szlovák Társaság nevében kö-
szöntötte az egybegyűlteket, s átadta a szlovák társaság 
elnökének emléklapját. Alen Sajko elnök, a horvát társa-
ság nevében köszöntötte a magyar egyesületet.  

A felszólalók magyar sorát Szakács Györgyné Farkas 
Amália ny. igazgatóhelyettes, tiszteleti tagunk, 1945 óta 
társaság tagja nyitotta meg. Meleg szavakkal méltatta a 
társaságot, emlékezett vissza egyes eseményekre és kö-
szöntötte a szakma megjelent képviselőit. Megjelenése és 
hozzászólása külön öröm volt számunkra, mivel ő is 
1925-ben született. 

A jogi tagok közül Pintér Ferenc (ICI Interaktív ZRt.) 
beszélt a hivatásos és az üzleti meteorológia kapcsolatá-
ról, a lehetséges együttműködésről a Társaság keretein 
belül. Tänczer Tibor tiszteleti tagunk írásban előre el-
küldte hozzászólását, amit személyesen is előadott. Több 
tagtársunk is küldött írásban hozzászólást az ünnepi 
üléshez. 

Böjti Béla: 
„Tisztelt Magyar Meteorológiai Társaság! 
Tisztelt Ünnepi Emlék Ülés! 
A 90 éves társaságnak 1952 óta tagja vagyok. Megtisz-
teltetés volt, amikor 1958. május 14-én a Társaság „Róna 
Zsigmond” Továbbképző Körében Albániáról tarthattam 
előadást, ahol ifjú éveimben voltam meteorológus. Kö-
szöntöm Fritz Neuwirth urat, akivel sokszor találkoztam 
a meteorológus rendezvényeken. A 90. évforduló alkal-
mából kívánom, a Társaság vigye tovább a hagyományo-
kat, a más tudományokkal sikeres kapcsolatokat. Az ifjú-
ság előszobája legyen. Üdvözlettel: Dr. Böjti Béla ny. 
tudományos osztályvezető” 

Bukovszky Lászlóné: 
„Kedves Zoltán! 
Megtiszteltetésnek veszem, hogy alkalmam lenne az 
MMT tagságommal kapcsolatos emlékeimről beszélni! 
Az ünnepi ülés kiszolgáltatott résztvevőivel szemben 
nem lenne lovagias az ügy, mert: 
1.) A régi szép időkben a vándorgyűlésekből, az Akadé-
mia dísztermében tartott tudományos napokból, kirándu-
lásokból mindig csak a „szórakozás” jutott nekem. Al-
kalmasak voltak ezek arra, hogy megismerkedhettem és 
kellemes órákat tölthettem azokkal a kollégákkal, akikkel 
csak ilyenkor találkoztam. 
2.) A elmúlt évtizedben csak a meghívókon keresztül fi-
gyeltem a Társaság életét. Ez csak nekem volt érdekes. A 
fentiek miatt nem érdekfeszítőek, sőt talán említésre sem 
méltóak az én élményeim. Szeretettel: Éva” 

Czelnai Rudolf, tiszteleti tag: 
„Kedves Zoli, Sajnálattal jelentem be, hogy állapotom 
hirtelen bekövetkezett romlása miatt, nagyon komolyan 
elhatározott szándékommal ellentétben, hétfőn nem tu-
dok jelen lenni az MMT 90-éves évfordulójának ünnep-
lésén. Ezt végtelenül fájlalom. Szeretettel üdvözlöm a 
kollégákat Rudi” 

Koppány György: 
„Tisztelt Elnök Úr! Kedves Zoli! 
Nagyon köszönöm a hivatalos meghívót és a személyes 

meghívásodat a MMT megalakulásának 90. évfordulója 

alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi ülésre. Őszin-

tén szólva jól esett, hogy a MMT nem csak meghívót 

küld, de azt is kéri, hogy személyes emlékeinket, tapasz-

talatainkat is mondjuk el. Örömmel emlékezem arra az 

időre, amikor a MMT alapító tagjai közül is néhányan él-

tek, és szerencsém volt találkozni azokkal a meteoroló-

gusokkal, akik azért alapították meg a Társaságot, hogy 

megmentsék az Időjárás folyóiratot a pénzhiány miatti 

megszűnéstől. (Aujeszky, Réthly és még sokan mások). 

A vándorgyűlések sok tájjal ismertettek meg és a társtu-

dományok képviselőivel, mint az erdészek, szőlőterme-

lők és talán itt is lehetne folytatni a felsorolást. A közös 

vándorgyűlések pedig a cseh és a szlovák kollégákkal va-

ló találkozásra és megismerkedésre adtak lehetőséget. 

Szívből kívánom, hogy a Társaság jelenlegi tisztségvise-

lői és tagjai tovább erősítsék a  szakmánk látókörének 

szélesítésére és népszerűsítésére szolgáló munkát. Sajná-

latomra az ünnepi ülésen nem tudok részt venni, beteg-
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A Szlovák Meteorológiai Társaság elnöke, Vladimir Pastirčák gratuláló levele  
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ségem miatt. Megkülönböztetett tisztelettel:  
Dr. Koppány György” 

Probáld Ferenc tiszteleti tag: 
„Tisztelt Elnök Úr, kedves Zoltán! 
Köszönöm a Magyar Meteorológiai Társaság jubileumi 
ülésére szóló megtisztelő személyes meghívásodat, 
amelynek − ha csak egészségi állapotom közbe nem szól 
− örömmel igyekszem majd eleget tenni. Ha a Magyar 
Földrajzi Társaság valamely nálam autentikusabb képvi-
selője nem lenne jelen az ülésen, akkor − mint az MFT 
tiszteleti tagja − szívesen tolmácsolom annak üdvözletét 
is. Tisztelettel és barátsággal köszönt: Probáld Ferenc” 

Tänczer Tibor tiszteleti tag: 
„Felszólalás a Magyar Meteorológiai Társaság 90. évi 
jubileumi ülésén 
Mint az idősebb nemzedék tagja, röviden felidézném né-
hány emlékemet a Meteorológiai Társaság múltjával 
kapcsolatban. A 90 évből 62 éve vagyok a Társaság tag-
ja, ebből három évtizeden keresztül a választmányi tagja 
voltam. Még fiatal egyetemistaként léptem be a Társa-
ságba. A Társaság rendezvényein keresztül ismertem 
meg meteorológus elődeinket. Nagyon megfogott az idő-
sebbek szeretetteljes viszonyulása a pályafutásunk kez-
detén álló fiatalokhoz. Élvezettel hallgattam értékes 
szakmai előadásaikat. Az akkori élmények egy életre 
meghatározták a meteorológus közösség és a szakma 
iránti szeretetemet, elkötelezettségemet. Már diplomás 
meteorológus voltam, amikor az 50-es évek végén a Tár-
saság életében új színfolt jelent meg. Az évente más-más 
helyszínen megrendezett vándorgyűlések szélesre tárták 
a kaput a hazai tudományos, gazdasági és közélet előtt. A 
jól megválasztott témák (hogy csak néhányat említsek: 
erdészet, mezőgazdaság, viharjelzés, jégeső elhárítás, ok-
tatás, stb.) kivívták az érdekelt szakterületek elismerését. 
A találkozók nyomán számos gyümölcsöző együttműkö-
dés született. A vándorgyűlések hasznosak voltak abból a 
szempontból is, hogy a meteorológusok szűkebb szakte-
rületükön kívül kitekintést nyerhettek a meteorológia 
egészéről, fejlődéséről és külső kapcsolatairól. 
Akkoriban Magyarország a keleti tömb tagja volt, ami 
bizonyos fokú elzártságot jelentett a nyugati világtól. Ez 
azonban nem mondható el a magyar meteorológiáról. 
Dési Frigyes elnök ügyes politikájának köszönhetően jó 
viszony alakult ki Steinhauser professzoron keresztül az 
Osztrák Meteorológiai Társasággal, de vendégül láthat-
tunk amerikai, francia, német és más nyugati szakembe-
reket is. Emellett a pozsonyi Konček professzor révén 
szoros kapcsolat jött létre a Csehszlovák Meteorológus 
Társasággal. Ennek eredményeként a 70-es évektől a 
vándorgyűlések felváltva hol az egyik, hol a másik or-
szágban kerültek megrendezésre. 
A Meteorológiai Társaság volt az az elsődleges fórum, 
ahol a szakma új irányzatai nagyobb nyilvánosságot kap-
hattak. Különösen is éreztem ennek előnyét, mint a me-
teorológia fiatal ágának, a műhold-meteorológiának mű-

velője. A Társaság és az Asztronautikai Szakosztály ren-
dezvényein tárhattam évről-évre a nagyobb nyilvánosság 
felé a műholdas megfigyelések révén az egyes szakterü-
letek előtt megnyíló lehetőségeket, az újabb és újabb 
eredményeket. 

A 70-es évek közepétől már mint a választmány tagja, 
közelebbről is megismerhettem azt a áldozatos munkát, 
amit a Társaság elnöksége végzett. E helyütt is elismeré-
semet kell kifejeznem egykori elnökeink, főtitkáraink, 
szakosztály-vezetőink, titkáraink felé. Örömmel tölt el, 
hogy e jubileumi ülésen a résztvevők között üdvözölhe-
tem Szász Gábor professzor urat, Társaságunk örökös el-
nökét és az egykori tisztségviselők számos tagját. 
Ugyanakkor kegyelettel emlékezem meg azokról, akik 
már nem lehetnek itt közöttünk. Különösen is gondolok 
Ambrózy Pál elnökünkre és Simon Antal főtitkárunkra, 
közvetlen kollegáimra. Ambrózy Pál fiatal éveitől kezd-
ve teljesen elkötelezettje volt a Társaságnak, szinte má-
sodik családjának tekintette. Elnöksége alatt sokat tett a 
hazai és a külkapcsolatok erősítésében. Ez utóbbi terén 
kiemelkedik az EMS csatlakozás felé tett lépése. Simon 
Antal munkáját a korrekt ügyvitel jellemezte. Óriási 
munkát végzett, amikor Társaságunk kiemelkedő alakja-
inak munkásságáról külön kiadványt állított össze, emel-
lett az idősebb generáció szinte minden egyes tagjának 
szakmai pályafutását egy külön kötetben közreadta.  

Jó eső érzés visszatekinteni tagságom 62 esztendejének 
pezsgő társasági életére. Beleolvasni az Időjárás krónika 
rovatába, később a Légkör erre vonatkozó beszámolóiba. 
Ott díszeleg könyvespolcomon a Társasági tájékoztató 
füzetek hosszú sora és a Vándorgyűlések anyaga. Mind-
ezek egy szép, eseménydús korszakról tanúskodnak. Jó 
visszagondolni a társasági találkozókra, azok baráti lég-
körére. Ezek szakmai ismereteink bővülése mellett hoz-
zájárultak emberi kapcsolataink szorosabbá tételéhez, 
emellett elősegítették más szakterületekkel való együtt-
működés elmélyítését is.  

Végezetül elismerésemet fejezem ki a Társaság jelenlegi 
vezetőségének, amely a hagyományokhoz híven folytatja 
az elmúlt évtizedek eredményes munkáját. A meteoroló-
gusok új nemzedékétől pedig azt kérem, viseljék szívü-
kön a Társaság további sorsát, erejükhöz képest támogas-
sák és vállaljanak szerepet annak munkájában. Ehhez kí-
vánok erőt, lelkesedést és sok sikert!” 

Az ünnepi ülést jó hangulatú, szerény állófogadás zárta, 
ahol a meghívottak koccintottak a Társaság és a tagtársak 
egészségére. 

Irodalom 
Darányi, M. és Leelőssy, Á., 2015: Róna Zsigmond Ifjúsági 

Kör a Magyar Meteorológiai Társaságban. Légkör 60, 38-40 
Dunkel, Z., 2015: Mérföldkövek a Meteorológiai Társaság tör-

ténetében. Légkör 60, 15-20 
Major, Gy., 2015: A Magyar Meteorológiai Társaság nemzet-

közi kapcsolatai 1925-2015. Légkör 60, 21-23 

  


