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Összefoglalás. A szerző 1973-tól dolgozott az OMSZ-nál, 1991 és 2005 között a szervezet elnöke volt. Így széleskörű rá-
látása volt a Szolgálat anyagi helyzetére, működési kilátásaira. E rövid visszaemlékezésében az OMSZ átalakulásáról ír a 
rendszerváltást megelőző évektől a múlt század kilencvenes éveinek közepéig. 
Abstract. The author worked for Hungarian Meteorological Service from 1973 and was President of the Service from 
1991 to 2005. Thus, he had a wide-ranging view of the Service's financial situation and operational prospects. In this short 
paper, he describes the transformation of OMSZ from the years leading up to the regime change to the mid-nineties of the 
last century.  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az 1980-as évek vé-
gétől egy évtizedig elhúzódóan, 120 éves történetének leg-
nagyobb válságát élte át. Ehhez hasonló mértékű működési 
zavarok csak a két világháborút követően léptek fel a Szol-
gálatnál. A válság az intézmény teljes tevékenységi körét, 
állományát, pénzügyeit érintette. Így természetes, hogy a 
felügyeletet gyakorló mindenkori környezetvédelmi és terü-
letfejlesztési (környezetvédelmi és vízgazdálkodási) minisz-
ternek komoly feladata és szerepe volt az OMSZ fennmara-
dásában. Ez adja az apropót a visszaemlékezésre.  
Néhány fontosabb, a meteorológiai tevékenységet érintő 
tényt kell megemlíteni: 
Az 1970-es, 80-as években a világ meteorológiai szolgá-
latai szinte kizárólag állami intézményként működtek. 
Tevékenységüket szakmai értelemben a Meteorológiai 
Világszervezet (WMO) koordinálta, mely közel annyi 
tagországgal dicsekedett, mint az ENSZ. 
A meteorológiai szak-tevékenységet a szocialista orszá-
gokban ún. hidrometeorológiai szolgálatok végezték, ez 
alól azonban Magyarország kivétel volt. Itt csak meteo-
rológiai intézet működött. 
Üzleti jellegű bevételekkel kevés Szolgálat rendelkezett. 
Nem úgy a magyar, ahol az üzleti jellegű bevétel a költ-
ségvetés jelentős részét tette ki. 
Az össz-lakossághoz viszonyítva a szocialista országok 
sokkal nagyobb létszámú intézeteket tartottak fenn, mint a 
nyugat-európaiak, az OMSZ pedig még köztük is kiemel-
kedő létszámmal dolgozott. Összehasonlításul a ZAMG-
ban (osztrák intézet) alig negyed annyian dolgoztak. 
A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején az 
OMSZ a régión belül jó felkészültségű, technikailag kö-
zepesen ellátott, szerény nemzetközi kapcsolatokkal ren-
delkező, nagy intézménynek számított. Az elvárt tevé-
kenységet megfelelően, rendben ellátta, ehhez megfelelő 
személyi állománnyal, valamint kielégítő állami és üzleti 
jellegű forrásokkal rendelkezett. 
1988‒89-re megroppant, összeomlás-közeli helyzetbe 
került: 
− az állami struktúrában helyzete elbizonytalanodott, 
− stratégiai célja nem volt, napról-napra élt,  
− szervezete elavult, extenzív fejlődési pályán mozgott, 
  
* A Gyurkó János miniszter emlékülésen 2016. novemberben 

elhangzott beszéd szerkesztett változata. 

− személyi állománya, a kor- és végzettség szerinti össze-
tételében is, átalakítást igényelt, 

− pénzügyi helyzete kritikus lett,  
− nemzetközi kapcsolatainak szűkössége pedig korlátozta 

szakmai tevékenységét.  
Így nem csoda, hogy a kilencvenes éveket a kiútkeresés, 
a folyamatos változás/átszervezés jellemezte. Az átalaku-
lás leggyorsabban a 89‒95-ös időszakban zajlott. 
Az ezredfordulóhoz közeledve az OMSZ helyzete stabili-
zálódott; felépítése, tevékenysége, személyi állománya 
teljesen megváltozott, a nevén kívül nem túl sok emlé-
keztetett a bő egy évtizeddel korábbi önmagára.  
Egy kicsit részletesebben áttekintve a folyamatokat: 
Az OMSZ a nyolcvanas években az ún. extenzív fejlődés 
általánosan elfogadott irányzatát követte: újabb és újabb 
feladatokat vállalt, melyeket azonban nem, vagy hiányo-
san tudott teljesített, ahogy az egyik vezető mondta: 
„megszerezzük a gombot a kabáthoz, bízván abban, hogy 
fazon is lesz hozzá”. Általában nem lett. 
A meteorológus szakma mindig elkötelezett híve volt a 
számítástechnikának, az informatikai fejlesztésnek. Az 
OMFB felügyelete alatt lévén, az OMSZ részese lett pl. a 
magyar TPA programnak, a „nagygépes R 50‒55-ös” el-
képzeléseknek és a különböző mérés-automatizálási kí-
sérleteknek 
A „nagy” TPA gépet, a „gombot” a nyolcvanas évek vé-
gén megkaptuk, de évekig nem tudtuk birtokba venni. 
Hasonlóan jártunk a BASF/HITACHI számítógépünkkel. 
Bár leszállították az erre a célra külön felépített több 
mint 1000 m2-es számítóközpontba, de érdemi használa-
tát a COCOM szabályok és egyéb műszaki problémák 
gyakorlatilag ellehetetlenítették. 
Említhetném még a radarautomatizálási programot, a 
műholdas adatvételi fejlesztéseket és talán a legnagyobb 
feladatot, a rakétás jégeső-elhárítást. 
Az érthető, de fenntarthatatlan cél, mely szerint: újabb és 
újabb tevékenységek felvállalásával, azok bevételéből fi-
nanszírozni a már háttér- és fedezet nélkül fennmaradt, 
de sok embert foglalkoztató ágazatokat, megbukott.  
A nevezett programokat 1992-re lezártuk, bezártuk és ér-
tékesítettük a felesleges épületeket, elbocsátottuk az érin-
tett személyzetet. 
Ezt könnyű most kimondani, de 1990-ben például a 
Bács-Kiskun megyei rakétás jégeső elhárító rendszer be-
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zárásakor, mintegy 160 embert kellett három hónap fel-
mondási idővel elbocsátani. Egy év múlva felmértük 
helyzetüket. Az elbocsátottak több mint fele munkanél-
külinek vallotta magát. Ilyen háttérrel kellett folytatni pl. 
a baranyai rakétás rendszer 92-es felszámolását is.  
Az intézmény 1989-ben 960 fős átlagos állományi lét-
számmal rendelkezett. Az elnökség irányítása alatt hat, 
részben önálló gazdálkodású, intézet volt. Hat vezetési 
szint, mintegy 90 vezető beosztású munkatárs, mintegy 
nyolcvan telephely az országban. 
A 90-es évek elején megnyílt a korengedményes nyugdí-
jazás lehetősége. Az ötvenes éveikben lévő vezetők 
többsége élt is ezzel. Jellemzően 35‒45 éves korban lévő 
munkatársak vették át a vezetést és irányítást. 
A „vérveszteség” súlyos helyzetet eredményezett, hiszen 
nemcsak a képzett és rátermett vezetők mindennapi tevé-
kenysége hiányzott, hanem kapcsolataikat is elveszítettük. 
Sőt egyesek kiléptek a piacra és ismereteiket/kapcsolataikat, 
mint az OMSZ konkurensei hasznosították. A felsoroltak 
és számos egyéb ok végül oda vezetett, hogy az OMSZ 
permanensen pénzügyi problémákkal is küzdött. 
Az 1988-ban mintegy 340 mFt-os költségvetése, mely 
még részesedési alap képzését is lehetővé tette (érdemi 
mértékű jutalomosztás volt), 1991-re mintegy 220 mFt-ra 
esett. A magas infláció mellett ez reálértéken alig 40%-
nak felelt meg. 
A nehéz helyzetet jellemzi, hogy a jelentős eszköz és 
gépigényes Szolgálat 1991-ben 9 mFt értékben hajtott 
végre beruházást és felújítást. Összehasonlításul 1 db au-
tomata szinoptikus mérőállomás ára mintegy 4 millió de-
viza Ft volt, melyből legalább 30‒40 db kellett volna a 
nemzetközi szint közelítéséhez. Természetesen egyetlen 
darabbal sem rendelkeztünk. 
1993-ban jártunk, mikorra új stratégiai célt fogalmaz-
tunk meg, mely szerint: a régió meghatározó meteoroló-
giai szolgálata akartunk lenni, azaz kis létszámú, alapve-
tően szakképzett szakállománnyal, erős nemzetközi kap-
csolatokkal rendelkező, nagymértékben automatizált, 
döntően állami támogatásból élő szervezetet kívántunk 
kiépíteni. 
Visszatértünk az intézmény 120 évének sikeres időszaka-
it jellemző elképzelésekhez. 
A szervezeti és személyzeti kérdések nehéz részén 1996-
ra jutottunk túl. Megszűnt az intézeti struktúra, az állo-
mány kutatói/akadémiai típusú besorolása. Igazodtunk a 
KTM általános személyzeti politikájához. 
Az állományi átlaglétszám 350 fő alá esett, a vezetői 
szintek száma négyre csökkent, a vezetők száma ötödére 
esett, a munkatársak számához viszonyítva pedig megfe-
leződött. A szakember pótlás érdekében ösztöndíjas 
rendszert építettünk ki, ami a kettőezres évek elejéig 
eredményesen működött. 
 
Kiemelten kezeltük a mérések automatizálását, az infor-
matikai fejlesztéseket, az időjárás előrejelzéssel kapcso-
latos kutatásokat, a korszerű klimatológiai adatbázis épí-
tést, a nemzetközi kapcsolatokat, az adatok és informáci-
ók értékesítését. Előtérbe helyeztük az eredményességet 
és ellenőriztük is a kitűzött célok megvalósítását. 
Viszont minden olyan tevékenységet, mely az idők során 
rárakódott a Szolgálatra leépítettünk (pl. saját nyomda) és 

a felszabaduló forrásokat/létszámot a szigorúan vett me-
teorológiai tevékenységek fejlesztésére fordítottuk. 
A költségvetés reálértékben 1995-ig csökkent. A hiányt 
egyfelől rendszeresen kisebb-nagyobb létszámleépítéssel 
kompenzáltuk, melyet egyes tevékenységek részbeni au-
tomatizálásával, és új fejlesztő mérnökök bevonásával 
próbáltunk ellensúlyozni, másfelől a központi költségve-
tés is belátta, hogy vagy felszámolja a Szolgálatot, vagy 
nagyobb állami támogatást ad. Ez utóbbi történt. 
A változást talán jól szemlélteti az új távközlési számító-
gép 1993-as üzembe helyezése (mintegy háromnegyed 
millió dollár áron. Ugye mindenki emlékszik, hogy ekkor 
devizát szerezni elég nehéz feladat volt). Nagy lépés volt, 
és az intézmény stabilizálódása irányába mutatott. 
Lehetővé tette a nemzetközi adatforgalom érdemi szintre 
emelését, a korábbi duplex telex vonalak helyett akár 2 
Mbit/sec átviteli sebességű kapcsolatok kiépítését. 
Prága, Bukarest, Reading, Bécs, Belgrád irányában így 
gyorsabb és megbízhatóbb kapcsolatra tettünk szert. 
Előzmények: Az 1993-ig üzemelő IBM System 7 számí-
tógépet a belgrádi kollégákkal összehangolva vásároltuk 
1975-ben. A nemzetközi adatforgalmat kizárólagosan és 
megbízhatóan bonyolította, de 1989-re elöregedett. Pén-
zünk nem lévén kiváltása/javítása kilátástalannak tűnt. 
A szerb/horvát háború kitörésének napján Belgrádban 
tartózkodván, a jugoszláv szolgálattól, az általuk már le-
selejtezett gépet, baráti segítségként, jelképes 100 német 
márka készpénzért, alkatrész bányának megkaptuk. Alá-
írtuk a megállapodást, megebédeltünk és útra keltünk. A 
jugoszláv igazgató még felszállt az utolsó vonatra, ami 
Ljubljanába ment (szlovén volt), mi pedig némi izga-
lommal hallgattuk a rádiót az autóúton hazafelé, miután a 
Plitvicei-tavaknál lövöldözés robbant ki. Megkezdődött a 
háború. A hazaszállítás is kalandosra sikerült. Két önkén-
tes kollégánk, Mavridisz Szerafim sofőr és Tóth Róbert 
meteorológus az intézet kisteherautóján, lényegében át-
csempészte a határon a gépet. De így még két éven ke-
resztül életben tarthattuk.  
A keleti nemzetközi kapcsolataink elhaltak. A nyugatiak a 
kezdeti optimizmus ellenére lassan épültek. 1993-ban 
végre fordulat állt be. Sikerült egyes nyugat-európai me-
teorológiai szervezetekhez csatlakozni, illetve a Kor-
mány megbízásával tárgyalásokat folytatni csatlakozási 
feltételekről. Jelentős lépésként 1994-ben Magyarország 
társulási szerződést kötött az ECMWF2-fel. 1995-ben 
tárgyalásokat kezdett az EUMETSAT3-tal egy hasonló 
jellegű társulásról, ami 1998-ban megvalósult. 
A meteorológiai adatok és információk piacán az OMSZ 
helyzete stabilizálódott, sikerült hazai kezekben tartani a 
piacot, bár a monopolhelyzetet elveszítettük. Így hosz-
szabb távon is fenntartható lett, a költségvetés majd felét 
biztosító üzleti jellegű tevékenység.  
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben 
az embert próbáló, a fennmaradásért folytatott küzde-
lemben, részt vettek, többek közt Gyurkó János minisz-
ternek is.  

 
2 ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
3 EUMETSAT – European Organisation for the Exploitation of Mete-

orological Satellites 


