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MEGHÍVÓ 
 

a Magyar Meteorológiai Társaság  

Meteorológiai Távérzékelési Szakosztályának  

2016. május 5-én, csütörtökön, 1400 órai  
kezdettel tartandó alakuló ülésére. 

 
 
 
 
 

Az előadóülés programja 
 
 

Putsay Mária: 
  

A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS OPERATÍV METEOROLÓGIAI MŰHOLDAK 
 

Steib Roland: 
 

AZ OMSZ RADAR HÁLÓZATÁNAK MODERNIZÁLÁSA 
 

Dombai Ferenc: 
 

MAI IRÁNYZATOK A FÖLDI BÁZISÚ TÁVÉRZÉKELÉSI ESZKÖZÖK 
ALKALMAZÁSAIBAN 

 

 

Az előadásokat követően kerül sor a Meteorológiai Távérzékelési Szakosztály 

céljának és tervezett programjainak megvitatására, valamint a szakosztály 

vezetőségének (elnök, titkár) megválasztására.  
 

Helyszín: 

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 
földszinti Díszterem 

(Budapest II., Kitaibel P. u. 1.) 
 

Minden érdeklődőt szívesen látunk! 
 

 

 

 

 

 

Dunkel Zoltán Németh Ákos 
elnök főtitkár 
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Összefoglalók 
 

Putsay Mária: A következő generációs operatív meteorológiai műholdak 
A legújabb generációs műholdak 2020-tól kerülnek föld körüli pályára. Az előadó ismerteti az 

újabb, fejlettebb műholdak méréseit, céljait, felhasználási lehetőségeit, különös tekintettel a 

geoszinkron műholdakra. A harmadik generációs geoszinkron műhold „iker műhold” lesz.  Két 

műholdon helyeznek el összesen 4 műszert. A leképező műholdon „hagyományos” leképező 

berendezések és villámdetektor kap helyet, a szondázó műholdon (hőmérséklet, nedvesség és 

szél mérésére kifejlesztett) infravörös szondázó berendezés, valamint (légköri nyomgázok és 

aeroszolok mennyiségének mérésére kifejlesztett) rövidhullámú szondázó berendezés fog 

működni. 

 

Steib Roland: Az OMSZ radar hálózatának modernizálása 
2013-ban kezdődött meg a budapesti radar upgrade-del az OMSZ radarhálózatának 

megújítása. Az utóbbi években zajló modernizálási folyamatot a tervek szerint a napkori radar 

felújítása fogja teljessé tenni. Az előadás bemutatja, hogy mik voltak a főbb okok, ami 

szükségessé tette a modernizálási folyamat elindítását. Bemutatásra kerül az is, hogy az egyes 

radaroknál pontosan mely részekre terjedt ki a felújítás. Ismertetésre kerül, hogy a 

megvalósított felújítás milyen lehetőségeket rejt a produktumgenerálási folyamat során. Az 

előadás végén bemutatásra kerül, hogy a radarmeteorológia területén milyen fejlesztések 

valósultak meg az elmúlt években, illetve mik a rövidtávú fejlesztési céljaink. 

 

Dombai Ferenc: Mai irányzatok a földi bázisú távérzékelési eszközök alkalmazásaiban 
Ma már rendkívül széles a meteorológiai távérzékelés területe! A légköri fizikai folyamatok 

rendkívül széles tér-idő tartományban zajlanak és részleteinek vizsgálatára elengedhetetlenek 

az ilyen eszközök, hiszen mérési elveik lehetővé teszik a „nem kontakt” méréseket széles tér és 

időbeli felbontásban. Az előadásban áttekintjük a földi telepítésű távérzékelési eszközeink, 

radarok, rádióméterek, szonárok, villámlás detektorok fejlesztéseinek és alkalmazásainak 

fontosabb mai irányzatait. Ilyen eszközöket használnak különböző légkörfizikai kutatásokban, 

operatív meteorológiai megfigyelési rendszerekben, de ma már tárgyai a szabadidős 

tevékenységeknek is. 


