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Varga Miklós az ELTE TTK meteorológus szakán szerzett diplomát 1956-ban, 
meteorológusként azonban csak 1958-ban tudott elhelyezkedni, az akkor induló 
Nemzetközi Geofizikai Év keretében történt létszámbővítéskor. 1958. január 1-én 
lett az Országos Meteorológiai Intézet Biometeorológiai Osztályának munkatársa. 
Az akkor zajló Balaton-kutatásban aktív szerepe volt. 1958. szeptember 1-től a 
Rádiószondázó Osztályra helyezték át, ahol egészen 1990-es korengedményes 
nyugdíjazásáig dolgozott. 1974-ban vette át az osztály vezetését. Osztályát ered-
ményesen vezette át a különböző rádiószonda-típus váltásokon, először a régi tí-
pusú VAISALA szondáról a szovjet gyártmányú A-22-es szondára, majd arról az 
új automata VAISALA rádiószondára történő átálláson keresztül. Jelentős szerepe 
volt a második magyar-, a szegedi-rádiószonda állomás létrehozásában és meg-
szervezésében is. Aktív éveiben, s később is gyakran publikált a LÉGKÖR című 
folyóiratban. A különböző típusú rádiószondák megőrzésével, gyűjtésével, a mű-
szerek rendszerezésével nagyban hozzájárult a Meteorológiai Szakgyűjtemény, a 
„Múzeum” újjászervezéséhez, a muzeális magaslégköri műszerek nemzetközi 
összehasonlításban is gazdag bemutatásához. Nyugdíjas éveiben is rendszeresen 
bejárt az intézetbe, szívén viselte a Meteorológiai Gyűjtemény gondozását, a mú-

zeumi anyagok karbantartását. Időről időre találkozhattunk vele az intézmény folyosóján, mindig érdekelte az intéz-
mény élete. Szakmai előadásokra, rendezvényekre is szívesen belátogatott, aktív tagja volt a Meteorológiai Társa-
ságnak. Szinte haláláig tartotta a kapcsolatot munkatársaival, akiknek átadta a régi időkben szerzett ismereteit. Ked-
ves és figyelmes személyisége erősítette mindenkiben a szakma szeretetét. Számon tartotta régi kollégáit, figyelem-
mel kísérte, kivel mi történik, s ha tudott, mindig segített. 2003-ban a Szolgálatot felügyelő miniszter Pro Meteoroló-
gia kitüntetéssel jutalmazta munkásságát. 
 

Kedves Miklós! Szomorú szívvel búcsúzunk Tőled, és szeretettel őrizzük emlékedet. 
 
 
 

SZERZŐINK FIGYELMÉBE 
A LÉGKÖR célja a meteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredmények, szakmai beszámolók, időjárási események leírásának 
közlése. A lap elfogad publikálásra szakmai úti beszámolót, időjárási eseményt bemutató fényképet, könyvismertetést is. 

A kéziratokat a szerkesztőbizottság lektoráltatja. A lektor nevét a szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt anyagokat kizárólag 
elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@met.hu címre kérjük beküldeni Word-fájlban. A beküldött szöveg ne 
tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként kérjük be-
küldeni, lehetőleg vektoros formában. Az ideális méret 2 MB. Külön Word-fájlban kérjük megadni az ábraaláírásokat. A közlésre 
szánt táblázatokat akár Word-, akár Excel-fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek egyéni elképzelése 
van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk PDF-fájlt is, de csak PDF-fájllal nem foglalkozunk. 

A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, levelezési és villanypostacímét. Irodalom-
jegyzéket kérünk csatolni a Tanulmányok rovatba szánt szakmai cikkhez. Az irodalomjegyzékben csak a szövegben szereplő hivatko-
zás legyen. Az egyéb közlemények, szakmai beszámolók esetében is kérjük lehetőség szerint angol cím és összefoglaló megadását. 
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