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Összefoglalás: Az első meteorológiai információkat is sugárzó műholdat 1959-ben lőtték fel. A cikk bemutatja, hogyan 
fejlődött a műhold-meteorológia az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a kezdetektől 1990-ig. 
 
Abstract: The first satellite with meteorological information was launched in 1959. This report summerises how the 
satellite meterology has developed at Hungarian Meteorological Service since the beginning until 1990.  
 

 
„Valami elkezdődött” (1955-1968). A rakétatechnika 
fejlődése a II. világháború alatt és azt követően napirend-
re tűzte Föld körüli mesterséges hold megvalósítását. 
Felbocsátásának időpontját az 1957/58-as Nemzetközi 
Geofizikai Évre tűzték ki. Megkezdődött a tervező mun-
ka a különböző tudományok részéről az új megfigyelési 
technika által nyújtott lehetőségek kiaknázására. Ezek 
közé tartozott a meteorológia is, amely különösen sokat 
remélhetett egy ilyen vállalkozástól. Ezt jelzi hazai vona-
lon Aujeszky László (1955) cikke az Időjárásban. Két te-
rületen lát előretörést az új technika révén: a felsőlégkör 
kutatásban és a sugárzásmérések területén. Ugyanakkor 
meglepő, hogy a napi előrejelzési gyakorlat számára kí-
nálkozó lehetőségeket még nem ismerte fel. Ennek hátte-
rében az áll, hogy ő még a rakétás kísérleteknél alkalma-
zott felhőfényképezésben (filmre vett információk) gon-
dolkodott, és nem számolt a rádiótechnika adta megoldá-
sokkal. 
A Szputnyik-1 1957. október 4-i fellövése a Szovjetuni-
óban az űrkorszak nyitányát jelentette. 1959-ben pályára 
került, részben már meteorológiai küldetéssel, az ameri-
kai Vanguard II és az Explorer VII kutató műhold, majd 
a következő évben, 1960. április 1-jén a TIROS I felbo-
csátásával megjelent az első kísérleti meteorológiai mű-
holdsorozat. 
A WMO évről-évre megrendezte a meteorológiai szolgá-
latok igazgatóinak konferenciáját. Ezeken többek között 
terítékre kerültek a meteorológia új irányzatai, legújabb 
eredményei, így a műhold-meteorológia is. Külön mű-
hold-meteorológiai szakértői bizottságot hoztak létre. 
Békeffy Józsefné (1961), a Külügyi Osztály vezetője az 
Időjárásban már röviden beszámolt az ezen a területen 
elért eredményekről és a tervekről. Jellemző a terminoló-
giai kiforratlanságra, hogy még műbolygókat említ. 
Hazánkat e WMO üléseken Dési Frigyes, az Országos 
Meteorológiai Intézet igazgatója képviselte. Így került 
közvetlen kapcsolatba a légkör tudományának kibonta-
kozó új ágával, a műhold-meteorológiával. 1961-ben 
megbízta Szepesi Dezső fiatal munkatársat a témakörben 
megjelenő szakirodalom áttekintésére. A NASA és a 
Weather Bureau kiadványok sorozatával igyekezett alá-
támasztani a műhold-információk (sugárzási adatok, te-
levíziós felvételek) óriási jelentőségét mind az elméleti 

kutatásban mind a napi előrejelzési gyakorlatban. Ezek a 
kiadványok hozzánk is eljutottak. Az illusztrációkon le-
nyűgöző volt látni kontinentális méretekben a ciklonok, 
frontrendszerek összefüggő felhőzetét, elképzelni az 
ilyen felvételekben rejlő perspektívákat. 
Szepesi nagy lendülettel fogott hozzá az új feladathoz, és 
már 1962. március 17-én a Magyar Meteorológiai Társa-
ságban hatalmas érdeklődéssel kísért előadást tartott a 
műhold-meteorológia akkori helyzetéről, a jövőbeli el-
képzelésekről. Mohácsi Mária és Szepesi Dezső az MMT 
1962. évi veszprémi Vándorgyűlésén a műhold megfi-
gyelések jóvoltából a repülés-meteorológia előtt feltáruló 
kedvező lehetőségekről adott tájékoztatást. Czelnai Ru-
dolf (1962) a valószínűségszámítás oldaláról, elvi szinten 
vizsgálta a földi és a műholdas felhőészlelés korlátait. 
1962 elején a TIROS sorozatnak már a negyedik tagja 
került pályára. Egyidejűleg a géptávírókra épülő tele-
kommunikációs rendszeren keresztül megindult a felhő-
képek alapján összeállított felhőanalízis-térképek, az ún. 
nefanalízisek továbbítása. Ez már némi lehetőséget biz-
tosított hazai vizsgálódásra is. Operatív felhasználásról a 
nagy időbeli késés miatt nem lehetett szó. A vizsgálatok 
olyan irányban kezdődhettek el, hogy a földi és a műhol-
das felhőészlelés mennyiben fedi egymást. Hamarosan 
kiegészülhettek ezek a vizsgálatok a mi térségünkből ké-
szült TIROS IV felvételekkel. Úgyhogy most már az ál-
talunk készített nefanalízisek alapján végezhettük el az 
összehasonlító vizsgálatot. Első nagyobb szabású próbál-
kozásunkról az MMT 1963. évi siófoki Vándorgyűlésén 
számolhattunk be. Ez a tanulmány később az Időjárás ha-
sábjain is napvilágot látott (Szepesi Dezső ésTänczer Ti-
bor, 1965). 
Szepesi Dezső megbízást kapott a mind nagyobb prob-
lémát jelentő légszennyeződéssel való foglalkozásra is. 
1964-ben ENSZ ösztöndíjhoz jutott a légszennyeződés és 
a műhold-meteorológia témájában Svédországba és az 
Egyesült Államokba. Távollétében Dési igazgató 
Tänczer Tibort bízta meg a műhold-meteorológia műve-
lésére. Szepesinek amerikai tartózkodása alatt sikerült 
olyan TIROS IV felvételekhez hozzájutnia, amelyek egy 
genovai ciklon fejlődését mutatták be. Ezeket megküldve 
Tänczer analizálta a szinoptikus helyzet alakulását a mű-
holdfelvételek tükrében (Szepesi Dezső és Tänczer Tibor, 
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1964). Először kaptunk képet az ilyen ciklonnak spirális 
felhőzetéről és hidegfrontjának a Földközi-tenger me-
dencéjébe hosszan elnyúló felhőövéről. 
A felhőzeti mező műholdképek alapján felismert mezo- 
és nagyméretű szerveződéseiről Tänczer Tibor az 1964. 
évi soproni Vándorgyűlésen tartott összefoglaló előadást. 
Szepesi Dezső hazatérte után már nyilvánvaló volt, hogy 
mindkét terület teljes embert kíván, ezért ő a továbbiak-
ban már csak a légszennyeződési témát vitte tovább, a 
műhold-meteorológia referense pedig egyszemélyileg 
Tänczer Tibor lett. Szepesi Dezső műholdas ténykedése 
azzal zárult, hogy 1965-ben amerikai tapasztalataira tá-
maszkodva Dési Frigyes igazgatóval az 1965. évi gyulai 
Vándorgyűlésen közös, a műhold-meteorológia alapvető 
kérdéseit érintő előadást tartott (Dési Frigyes és Szepesi 
Dezső, 1965). 
A műhold-meteorológia 
elismertségét jelzi az 
egyetemi oktatás részéről 
az a tény, hogy 1964-ben 
két tehetséges, fiatal vég-
zős meteorológushallgató 
(Kovács Zsolt és Major 
György) diplomamunkája 
tárgyául műhold-meteo-
rológiai témát kapott, a 
műholdas sugárzásmérés 
illetve a felhőképek szi-
noptikus alkalmazása te-
rületéről. 
Tänczer Tibor 1966-ban 
szintén egyéves ENSZ 
ösztöndíjas tanulmány-
útban részesült, amely-
nek keretében hat hóna-
pot a moszkvai Meteo-
rológiai Világközpontban, négy és fél hónapot pedig Wa-
shingtonban (Suitlandben) a NWSC-nél (National 
Weather Satellite Center) töltött. Ennek során megismer-
kedett e központokban folyó sokrétű kutatással, és képet 
kapott a felhőképeknek operatív alkalmazásáról. Ez 
utóbbival kapcsolatban érdemes megemlíteni a washing-
toni globális felhőkép-mozaik részletes analízisét, az ún. 
„map-discussion”-t, amikor a jellegzetes felhőrendsze-
rekre kerestek magyarázatot. Lehetősége nyílt a Magyar-
országra vonatkozó nefanalízisek felhasználásával egy 
kutatómunka megkezdésére az ország felhőborítottsága 
jellegzetességeinek megállapítása végett. Ez a munka 
már itthon a földi felhőészlelések kiegészítésével vált tel-
jessé (Tänczer Tibor, 1968). A közel kétéves megfigye-
lési anyag igazolta, hogy a földi észlelés túlbecsüli a fel-
hőborítottságot.  
Tänczer Tibor ösztöndíjas távolléte alatt Kondratyev 
(1967), leningrádi professzor két hosszú Időjárás-cikkben 
számolt be a műhold-meteorológia addigi eredményeiről. 
A WMO 1967-ben regionális szemináriumot szervezett 
Moszkvában a műholdadatok interpretálásáról és fel-
használásáról. A résztvevők tájékoztatást kaptak az első 
szovjet meteorológiai műholdról, az 1966-ban felbocsá-
tott Kozmosz-122-ről is. Az ülésen magyar részről 

Adámy László és Tölgyesi István vett részt. Az elhang-
zottakról összefoglalás jelent meg az Időjárásban (Adámy 
László, 1967).  
Tänczer a tanulmányútról hazatérve egyik feladatának te-
kintette a meteorológus szakemberek műhold-meteoro-
lógiai továbbképzését, és az új tudományág népszerűsíté-
sét. Ebben segítségére volt Balogh Zoltán frissen végzett 
meteorológus. A népszerűsítő tevékenység elsősorban a 
Magyar Asztronautikai Szakosztály, a Természettudomá-
nyi Ismeretterjesztő Társulat, a Magyar Meteorológiai 
Társaság kebelén belül történt előadások tartásával, de 
más területek részéről is érkeztek ilyen irányú felkérések. 
Emellett a meteorológia új ágának népszerűsítése újságok, 
tudományos folyóiratok hasábjain is folyt. 
Az érdemi kutatást hátráltatta, hogy műholdfelvételek 

csak csekély szám-
ban álltak rendelke-
zésre. A TIROS mű-
holdak ui. zárt rend-
szerben működtek, 
azok adását csak az 
USA tudta venni. De 
1964-ben már kísér-
letet tettek a 
Nimbus-1 műholdon 
az ún. APT, automa-
tikus képtovábbító 
rendszer kifejleszté-
sére, amelynek lé-
nyege, hogy a felvé-
telek azok elkészül-
tével azonnal kisu-
gárzásra kerülnek. 
Ezzel az ún. TOS-
rendszerrel (Tiros 
Operational System) 

az 1966-ban felbocsátott ESSA operatív műholdsorozat 
páros tagjait látták el. Megfelelő vevőberendezéssel most 
már a műhold vételi körzetén belül lehetővé vált az aktu-
ális felhőképekhez való közvetlen hozzájutás. 1967 
őszén műszaki szakembereink, elsősorban Kozák Béla és 
Galló Vilmos felismerve ennek jelentőségét az operatív 
szolgálatok és a kutatás szempontjából, hozzáfogtak a 
műholdvételre alkalmas vevőberendezés kifejlesztéséhez. 
Erre a célra a rádiószondák követésében korábban hasz-
nált és már feleslegessé vált „Malachit” rádióteodolit ve-
vő-kocsit használták fel. A jelek a kocsi tetején elhelye-
zett helix-típusú vevőantennáról előerősítés után egy VU 
21 folyamatosan hangolható hazai gyártmányú vevőbe-
rendezésbe kerültek.  
A képi formátumú megjelenítést – ha nem is a kívánt mi-
nőségben –, a telekommunikációs rendszerben jól bevált 
Hell-típusú fakszimile berendezés biztosította. Hamaro-
san hozzájutottunk kifejezetten a fotóregisztrálásra kifej-
lesztett berendezéshez, ami már tökéletes megoldást je-
lentett. Ily módon az atlanti-európai térségből a délelőtt 9 
órakor helyi időben készülő képeket három pályáról sike-
rült levenni (általában 8 képet). Óriási előrelépés volt ez 
akkor, 1968 januárjától a műholdképek vétele gyakorlati-
lag folyamatossá vált.  

„HELIX ANTENNA” A speciális műholdvevő antennát a Marczell György 
Aerológiai Obszervatórium munkatársai készítették és szerelték fel 

 a „Malachit” rádióteodolitra 1968-ban
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Az Időjárásban Götz Gusztáv (1968) cikksorozatot jelen-
tetett meg a meteorológiai műholdak fő jellemzőiről, pá-
lyaadatairól, felépítéséről, műszerezettségéről. 

A képek hasznosításával kapcsolatban két probléma me-
rült fel. A vétel a pestlőrinci Aerológiai Obszervatórium-
ban történt, a kutató részleg és az Időjárás Előrejelző 
Osztály pedig a központban foglalt helyet. Ezért kezdet-
ben a képek behozatalára kézbesítőt alkalmaztak, ami vi-
szont olyan nagy időbeli csúszást jelentett, hogy azok 
már nem jöhettek szóba az előrejelzés elkészítésénél. A 
kutatásban nehézséget jelentett a képek geometriai torzu-
lása és egy-egy kép kivágati jellege a kontinentális kiter-
jedéshez képest. Ezért mindenekelőtt meg kellett oldani a 
képek méretproblémáit és azok optimális összeszerkesz-
tését, az ún. mozaik-kép létrehozásának technikáját. E 
két feladatnak az elvégzése képezte Tänczer kandidátusi 
értekezésének tárgyát (Tänczer Tibor, 1969).  

„Lendkerék – a politika”; az Interkozmosz-szervezet 
megalakulása (1968-1973). Már az 50-es évek második 
felében létrejött a nemzetközi úrkutatási bizottság, a 
COSPAR (Committee on Space Research), majd a 60-as 
évek első felében a szűkebb európai egyesülések, első-
sorban az ESRO (European Space Research Organizati-
on) és az ELDO (European Launching Development Or-
ganization). Ez a tény hasonló együttműködés kialakítá-
sára sarkalta a szocialista országokat. 1965 novemberé-
ben Interkozmosz elnevezéssel megalakították az űrkuta-
tási együttműködés szervezeti formáját. Ennek folyomá-
nyaként 1967 végén Potsdamban megalakult a Kozmikus 
Meteorológiai Állandó Munkacsoport. Öt témában tűztek 
ki együttműködést, amiből kettő a meteorológiai műhol-
dakról nyert információkra (felhőképek, sugárzási ada-
tok) épült, a további három téma a felsőlégkör rakétás 
szondázásával volt kapcsolatos. A magyar szolgálat há-
rom témában jelentette be részvételét: a felhőzeti mező 
vizsgálata műholdfelvételek alapján, a műholdas sugár-
zási adatok tanulmányozása és rádiószonda mérések 
alapján a magaslégkör állapotjelzőinek meghatározása. A 
kollektív munka sikere érdekében elhatározták, hogy 
évente változó színhelyen megrendezik az Állandó Mun-
kacsoport ülését, továbbá az egyes szűkebb témákban 
munkaértekezleteket, szimpóziumokat tartanak. 

Idehaza létrehozták az Űrkutatási Bizottságot, azon belül 
pedig többek között a Meteorológiai Szakbizottságot, 
melynek elnöke Dési Frigyes, az Országos Meteorológiai 
Intézet igazgatója, titkára Tänczer Tibor lett. Az Űrkuta-
tási Bizottság jelentős anyagiakkal támogatta az űrkuta-
tási tevékenységet. Az említett témák művelésébe a kü-
lönböző részlegek és az ELTE Meteorológiai Tanszék 
részéről mintegy 20 főt vontak be. Ehhez járult még a 
közel ugyanennyi technikusi személyzet, akiknek elhe-
lyezése már-már problematikusnak tűnt. Nagy részüket a 
földszinti kultúrteremben, majd a petrezselyem utcai ol-
dalon fekvő hodályba (a Geofizikai Intézet korábbi he-
lyiségébe) helyezték el, ami korántsem volt ideális a 
munkavégzés szempontjából. Ilyen felállás mellett kez-
dődhetett meg a szervezett kozmikus meteorológiai tevé-
kenység, amely most már kiemelt szerepet kapott.  

Ekkorra az űrkutatás nemzetközi téren is teljes polgárjo-
got nyert a tudományos életben. Ezt a tényt dokumentálta 
az 1968. augusztusában, Bécsben „A világűr békés fel-
használása” tárgyában rendezett nagyszabású konferen-
cia. A magyar meteorológiát Dési Frigyes és Tänczer Ti-
bor képviselték. A meteorológiai szekcióban elhangzott 
előadások nyomán először nyílt alkalmunk arra, hogy a 
műholdak által elért eredményeknek teljes keresztmet-
szetét megismerjük.  
1970-ben a Meteorológiai Intézet Szolgálattá alakult, ez 
az esztendő egyben a magyar meteorológia szervezett ke-
retek közötti megalakulásának 100 éves jubileuma volt. 
Az ünnepi alkalomra az ESSA igazgatója, R. K. White az 
Időjárásban a meteorológiai műholdakkal nyerhető új le-
hetőségekről részletes beszámolót közölt. A jubileumi 
szimpóziumon már a hazai űrkutatás is képviseltette ma-
gát. 
Kutatási eredményeinkről sorra jelentek meg dolgozatok. 
Ambrózy a hegyek mögött keletkező lee-hullámok, Götz 
Gusztáv és Szalai Gabriella a vízfelszín fölött kialakuló 
konvektív cellák és felhőutak, Tänczer Tibor a mediter-
rán ciklonok műholdfelvételeken történő vizsgálatáról 
számolt be. Czelnai Rudolf a nagytérségű felhőzeti mező 
szerkezetét tanulmányozta. Kaba Magdolna és Koppány 
György műholdas infravörös sugárzásmérések alapján 
vizsgálta a ciklonok és frontok megjelenését a műholdról 
mért sugárzási mezőben és meghatározta a Föld-légkör 
rendszer sugárzásháztartásának komponenseit. Major ki-
számította a légkör által elnyelt napsugárzási energiát, és 
a légköri diagnosztika sugárzási adatok nyújtotta lehető-
ségeket tárgyalva rámutatott a nedvesség, az ózontarta-
lom és az aeroszolok mennyiségének detektálhatóságára. 
Miskolci Ferenccel karöltve vizsgálták a légköri átbocsá-
tást a szén-dioxid 15 mikrométeres elnyelési sávjában. 
Kozák Béla műholdvétel automatizálásának a megoldá-
sáról adott hírt. A magaslégkör kutatásában Borbély Edit 
a termobáriukus és a szélmező tavaszi átváltódását, Né-
meth Tivadar a 26 havi periódust elemezte. Saikó János 
az ionoszféra rétegek viselkedésének a naptevékenység-
gel való kapcsolatával foglalkozott, különös tekintettel az 
ionoszféra viharokra, bevonva a vizsgálatba műholdas 
mérések adatait is. 
A nemzetközi együttműködés hamarosan meghozta 
gyümölcsét. 1970-ben Moszkvában, majd 1972-ben Bu-
dapesten rendeztek nagyszabású műhold-meteorológiai 
szimpóziumot. A kapott eredményekről két közös kiad-
vány született a Gidrometeoizdat kiadásában: „A felhőzet 
mezoméretű sajátosságairól nyert adatok felhasználása az 
időjárás analízisében” (1973) és „A földközi-tengeri cik-
lonok a felhőzet mezejében” (1975) címmel. 
Dési Frigyes igazgató súlyt fektetett arra is, hogy az 
Interkozmosz mellett a nyugati világ nemzetközi mű-
hold-meteorológiai tevékenységbe is bekapcsolódjunk. A 
már említett Bécsben rendezett konferenciát követően 
1970-ben Tänczer kiküldetést nyert a leningrádi 
COSPAR-kongresszusra. A találkozó nagy eseménye 
volt az űrhajósok, köztük a Holdat járt amerikai Armst-
rong beszámolója. A COSPAR-on belül akkor hét mun-
kacsoport működött. A meteorológia a hatodik: „Az űr-
kutatás alkalmazása a meteorológiára és a Föld fényké-
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pezésére” elnevezésű munkacsoportban szerepelt, 
amelynek vezetője Tepper volt. A meteorológiai szimpó-
ziumot a légkör függőleges szondázása témájában ren-
dezték.  
A műholdképek operatív felhasználása terén is előrelépés 
történt. Az új vevő- és antennarendszernek köszönhetően 
a vétel egyszerűsödött, a képek minősége javult. A Köz-
pontban elhelyezett fotóregisztráló berendezéshez a jelek 
telefonkábelen érkeztek. A képek alapján elvégeztük a 
felhőzeti mező analízisét, feltüntetve annak lényeges sa-
játosságait olyan térképformátumon, amelyet az Előrejel-
ző Osztály használt (nefanalízis-térkép). Emellett a kü-
lönböző pályákról érkező felhőképeket mozaik-képpé 
szerkesztettük össze. Mindkét információt eljuttattuk az 
Előrejelző Osztályra, ahol azokat már figyelembe vették 
az időjárás előrejelzés készítésének folyamatában.  
1972-ben megjelent az ERTS (Earth Resource 
Technology Satellite), az ún. erőforráskutató műhold, 
amelynek megfigyelő rendszere már 40-80 m-es felbon-
tással dolgozott. Ez a finom felbontás lehetőséget biztosí-
tott a műhold-információk felhasználására egy sor tudo-
mányterület előtt, így a térképészet, geofizika, vízgaz-
dálkodás, mezőgazdaság, régészet területén. Megnyílt az 
érdeklődés az új információ iránt a hazai tudományos 
életben is. Ennek egyik jele volt, hogy az Asztronautikai 
Szakosztályon belül „Földfelszíni és meteorológiai meg-
figyelések a világűrből” elnevezéssel új munkacsoport 
jött létre. Ebben szinte a felsorolt tudományágak vala-
mennyi területe képviseltette magát. A havonta megtar-
tott találkozók jó lehetőséget biztosítottak az eszmecseré-
re és felszínre hozták azokat a problémákat, amelyekben 
az újfajta műhold-információ alapján előrelépés történhe-
tett. Egyúttal körvonalazódtak azok a területek, ahol a 
hazai szakemberek együttműködése kívánatos és ered-
ménnyel járhat. 
A műhold-meteorológia hazai elismertségét jelzi az a 
tény, hogy 1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Meteorológiai Tanszéke részéről Dobosi Zoltán pro-
fesszor felkérte Tänczer Tibort, hogy „Műhold-
meteorológia” címmel kollégiumokat tartson a meteoro-
lógiai szakos hallgatók számára, akkor még fakultatív 
formában. Érdeklődés merült fel a Magyar Honvédség 
Repülési Időjelző Központja részéről is. Így az egyetem-
ről kikerülő meteorológus nemzedék és a katonai repülés 
időjárás biztosítását végző szakemberek már tájékozta-
tást kaptak az űrtechnika révén a légkör megfigyelése te-
rén kitárult újfajta lehetőségekről és az újfajta információ 
gyakorlati hasznosításáról.  
„Egységben az erő” – Kozmikus Meteorológiai Főosz-
tály (1974-1979). 1974-ben Dési Frigyes nyugdíjba vo-
nulásával új, fiatalokból álló vezetés került az OMSZ 
élére. Ez változást hozott a kozmikus meteorológia szer-
vezettségi formájában. Megszüntették az ilyen kutatások 
szétdaraboltságát, és arra törekedtek, hogy ezen a terüle-
ten munkálkodó egységeket lehetőség szerint egyetlen 
főosztály keretén belül egyesítsék. Így jött létre a Koz-
mikus Meteorológiai Főosztály Tänczer Tibor vezetésé-
vel. A főosztály elhelyezésére a pestlőrinci Központi 
Légkörfizikai Intézetet jelölték ki, ahol a meteorológiai 

műholdak adásait vették és ahol a magas- és felső-
légkörre vonatkozó kutatások folytak.  
A főosztály keretébe négy egység tartozott: 
Műholdmeteorológiai Csoport (később osztály), Tänczer 
Tibor irányításával; mindössze 3 fővel indult. E csoport 
volt hivatott a műholdképek értékelésére az előrejelző 
szolgálat számára, azok archiválására, és a képekre épü-
lő, elsősorban szinoptikus meteorológiai kutatások vég-
zésére.  
Műholdas Sugárzási Osztály, Major György vezetésével; 
a földi sugárzásmérés is ide tartozott, így az 5 fős lét-
számból mindössze hármat érintett a műholdas kutatás. 
Az osztály a műholdas sugárzásmérésekből a légköri ál-
lapotjelzők leszármaztathatóságának és a sugárzási 
egyenleg meghatározásának kérdésével foglalkozott. 
Ezen a téren a külföldről kapott adatokat használtak. 
Ionoszféra Osztály, Saikó János irányításával; 4 fő. Az 
ionoszféra-méréseknek immár két évtizedes múltja volt a 
szolgálatnál. Korábban a mérések az Aerológiai Obszer-
vatóriumban folytak, majd azok Békéscsabára kerültek. 
Itt a naptevékenység és a felsőlégkör közötti kapcsolat 
vizsgálata került előtérbe. 
Magaslégkör Kutató Csoport, Borbély Edit vezetésével; 
mindössze 2 fő. A csoport a 30-35 km-t is elérő rádió-
szonda mérések alapján végzett kutatásokat a sztratoszfé-
rában lejátszódó folyamatokra vonatkozóan.  
Az új felállás racionális volt abból a szempontból, hogy a 
kozmikus meteorológia most már szinte egyetlen helyen 
koncentrálódott. A kihelyezett kutatások jórészt leépül-
tek, minimálisra csökkentek. Ez alól kivétel a Meteoro-
lógiai Tanszék, ahol az ilyen irányú tevékenység tovább-
ra is folytatódott, szép eredményekkel. Pozitívuma volt 
az átszervezésnek, hogy a műholdképek vétele és feldol-
gozása közel került egymáshoz. Hátránya maradt azon-
ban egyrészt a műholdképekre alapozott kutatás számára 
a szinoptikus anyagtól való elzártság, másrészt az előre-
jelző szakemberek a műholdas információt közvetlenül 
még mindig nem kaphatták meg. 
A főosztály létszáma az induláskor alig haladta meg a 10 
főt, de az Űrkutatási Bizottság hathatós támogatásával a 
létszám rohamosan növekedett, 2-3 év leforgása alatt 
megduplázódott. Ez már elhelyezési problémát vetett fel. 
Ezért 1977-ben a KLFI tágas udvarán két, egyenként kb. 
150 m2-nyi alapterületű faház épült. 
A felhőzeti információt még az 1968-ban felbocsátott 
ESSA-8 műhold televíziós felvételei jelentették. A mű-
hold messze felülmúlta 1-2 évre tervezett élettartamát. 
Bár az új generációs műholdcsalád (TIROS-M) 1970-ben 
megjelent, rendszeres vétele nálunk csak 1976-ban indult 
el. Az új műholdszéria annyiban jelentett változást e té-
ren, hogy a televíziós képeket felváltotta a letapogatásos 
sugárzási információ, egyidejűleg két tartományban: a 
látható hullámhosszon és az infravörös légköri ablakban. 
Ennek vételéhez a képmegjelenítő rendszert át kellett 
alakítani, és el kellett végezni a képekre illeszthető föld-
rajzi hálózat kiszámítását.  
A Sugárzási Osztályon az elméleti kutatásnak nem volt 
akadálya, hosszú ideig a Nimbus 3-ról és Nimbus 4-ről 
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származó sugárzási adatokkal dolgoztak. Később lehető-
ség nyílt a szovjet Meteor műholdak adatainak a felhasz-
nálására is.  
A magaslégkör vizsgálatához akkor négy budapesti fel-
szállás állt rendelkezésre, majd néhány rakétás mérés 
adatai is eljutottak hozzánk Az ionoszféra-mérések anya-
ga külföldről is elismerést váltott ki. Mindkét témakör-
ben azonban csupán egy-egy tudományos munkaerő dol-
gozott. A főosztályi keretek között jelentős eredmények 
születtek. 
Megállapítást nyert, hogy a frontfelhőzet jellegéért első-
sorban a termobárikus szolenoidok száma, a cirkulációs 
gyorsulás a felelős. A felhőzet jellegével szoros kapcso-
latot mutató prediktorok alapján statisztikai csapadék 
előrejelző eljárást dolgoztunk ki. A módszer a csapadék 
előfordulását 80%-os beválással, mennyiségét 0,5-es kor-
relációs koefficienssel jelezte (Tänczer Tibor). Vizsgál-
tuk az anticiklonok fel-
hőzeti viszonyait, gene-
tikai hátterét a nagytér-
ségű feláramlás, a 
konvekció és a turbu-
lencia összefüggésében 
(Fekete Ilona). Az Al-
pok hótakarójának mű-
holdas felvételei és a 
csapadékmérő állomá-
sok adatai alapján a 
felmelegedési periódu-
sok hőösszegének fi-
gyelembevételével 
módszert dolgoztunk ki 
a dunai árhullámok elő-
rejelzésére, a bécsi 
vízmérce magasságával 
tesztelve (Jakus Em-
ma–Tänczer Tibor). A 
műholddal megfigyelt 
felhőzet magassági el-
rendeződése alapján kísérlet történt az alsótroposzféra te-
lítettségi viszonyának meghatározására (Tänczer Tibor). 
Megkezdődött a felhőzeti mező klimatológiai vizsgálata 
5 éves időszakra műholdas felhőképek segítségével. Pró-
bálkozás történt a kapott térképek légkörfizikai interpre-
tálására (Róth Renáta).  
A Sugárzási Osztály vizsgálta a légköri elnyelést a rövid-
hullámú tartományban. Regressziós összefüggést állítottak 
fel a műholdon mért albedó alapján a légköri elnyelés 
mértékére. Major a légköri elnyeléssel kapcsolatos vizsgá-
lataival kandidátusi címet szerzett (1975). Megállapította, 
hogy a napsugárzás légköri elnyelésében mutatkozó, a 
földrajzi szélességgel és évszakkal kapcsolatos változások 
jórészt az aeroszol elnyeléssel magyarázhatók. Kutatást 
folytattak a szén-dioxid átbocsátásával kapcsolatban a 
függőleges hőmérsékleti profil meghatározására (Miskolci 
Ferenc). A hőmérsékleti profilt a légköri optika inverz fel-
adataként iterációs eljárással határozták meg. Elvégezték 
az átbocsátási függvények hőmérsékleti korrekcióját 
(Molnár Gyula.). Számításokat hajtottak végre a légkör és 
a felszín sugárzási egyenlegére vonatkozóan a műholdas 

sugárzási adatok alapján, és keresték az összefüggést a 
légkör felső határán a műholddal mért és a felszíni méré-
sek között (Major Gyögy és Paál Anikó). Meghatározták a 
különböző éghajlati övekre a sugárzási mérleg egyes ösz-
szetevőit (Major György.). Vizsgálták az ózonátbocsátást, 
hogy a műholdas mérésekből meghatározzák az ózontar-
talmat (Miskolci Ferenc és Major György). E kutatások 
eredményeiről több tanulmányt külföldi folyóiratokban 
publikáltak.  
Az Ionoszféra Osztály vizsgálta az ionoszféra viharoknak 
a naptevékenységgel való kapcsolatát. Megállapították, 
hogy a geomágneses viharok idején a légsűrűség növe-
kedése a maximális elektronsűrűség csökkenésével jár 
együtt (Paál Anikó), és a sztratoszféra felmelegedését 
már 1-2 nappal korábban megelőzi az ionoszféra E-
rétegének emelkedése (Saikó János). 
A magaslégkör kutatás a sztratoszférikus háborgásokra 

irányult eleinte kizá-
rólag a rádiószondás 
majd a volgográdi 
rakétás mérések 
alapján is. A sztra-
toszférikus felmele-
gedéssel kapcsolat-
ban annak felülről 
lefelé való terjedését 
mutatták ki, ami 
együtt járt az ózon-
tartalom és a geo-
mágneses erőtér nö-
vekedésével. A fel-
melegedés a Nap 
10,7 cm-es rádiósu-
gárzásával 3-7 napos 
késéssel ellentétes 
kapcsolatot mutatott. 
Ami az ózontartalom 
változását illeti, az 
emelkedő trend az 

északi hemiszférán egyértelműen bebizonyosodott 
(Borbély Edit). 
Kozmikus meteorológiai kutatásaink elismerést váltottak 
ki mind más hazai mind nemzetközi fórumokon is. Elő-
adásokkal vettünk részt az 1974. évi varsói Interkozmosz 
szimpóziumon, a COSPAR 1975. évi várnai és az 1978. 
évi innsbrucki kongresszusán. Jelentős szerepet játszot-
tunk a MANT-on belül. 1974-től kétévenként szimpózi-
umra került sor a Földfotó Munkacsoport rendezésében, 
ami a műhold-meteorológia seregszemléje is volt. E ren-
dezvényeket nagy érdeklődés kísérte, az ülések elnöki 
tisztét neves professzorok vállalták. Az 1976. évi szim-
póziumon már 7 előadással képviseltettük magunkat. A 
csúcsot az 1978. évi szimpózium jelentette, amelyen  
12 meteorológiai előadás hangzott el. Ezen először sze-
repelt az erőforrás kutató műholdaknak mezőgazdasági 
alkalmazása. Az Interkozmosz együttműködés keretében 
jelentős magyar részvétellel figyelemre méltó kiadvány 
született orosz nyelven a Gidrometeoizdat kiadásában 
„Kézikönyv a műholdadatok felhasználásáról az időjárás 
analízisében és előrejelzésében” címmel. 

 
Műholdvevő szoba a Központi Légkörfizikai Intézetben  

Pestszentlőrincen az azóta lebontott faházban. 1985 
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A magaslégkörrel és az ionoszférával kapcsolatos kutatá-
sainkról a MANT által változó helyszínnel megrendezett 
Ionoszféra és magnetoszféra szemináriumokon számol-
tunk be. E rendezvényeknek nagy szerepe volt a hasonló 
témákban kutató szakemberek közötti kapcsolatok kiala-
kításában. 
Az ELTE-n a műhold-meteorológia kollégium a meteo-
rológus szakos hallgatók számára kötelező tárggyá lépett 
elő. Oktatásához 1978-ban „Műhold-szinoptika” címmel 
egyetemi jegyzet került kiadásra (Tänczer Tibor). 
A 70-es évek végére a Meteorológiai Világszervezet 
nagyszabású világméretű megfigyelési és kutatási prog-
ramot tervezett. Ebben a hatalmas vállalkozásban a me-
teorológiai műholdaknak elsődleges szerepet szántak. A 
napi két kvázipoláris pályán keringő műhold mellett az 
egyenlítő körül 5 geostacionárius műholdból álló hálóza-
tot kívántak megvalósítani. A megfigyelések körét kiszé-
lesítették, az adattovábbítást már a digitális technika ural-
ta.  
E program keretében 1978-ban megjelent a TIROS mű-
holdak új generációja, a TIROS N sorozat. A műhold már 
5 sávon sugárzott digitális képeket, ráadásul az APT képek 
ún. linearizálás után kerültek kisugárzásra. Ez azt jelentet-
te, hogy a sávos letapogatás során csak minden harmadik 
sor került kisugárzásra és a sorok mentén a képelemek vál-
tozó mértékű összevonására került sor. Így a felvétel nagy-
jából azonos léptéket vett fel, szinte térképszerűvé vált. 
Vevőrendszerünk 1979-ben vált alkalmassá ezen új típusú 
APT-képek vételére. 1977 végén került fellövésre az ESA 
(European Space Agency) első geostacionárius műholdja, 
a METEOSAT-1 a 0o-os meridiánon a Guineai-öböl fölé. 
A műhold a digitális adás mellett az ún. WEFAX 
(Weather Facsimile) adások keretében a teljes földtányért 
felölelő felvételeket szektorokra bontva sugározta ki. A 
felvételek a látható tartományban, a légköri ablakban és a 
vízgőz elnyelési sávjában készültek. Ily módon már fél-
óránként, tehát a nagyméretű időjárási rendszerek szem-
pontjából nézve szinte időbeli folyamatosságában vált kö-
vethetővé a felhőtakaró változása.  
Az új információ nagy lehetőségeket tárt fel a hazai ku-
tatás előtt. Műszaki szakembereink rövid idő alatt meg-
oldották a METEOSAT adások vételét. Hogy az új in-
formáció most már az operatív szolgálatokban is profi-
táljon, a KEI-ben és a ferihegyi meteorológiai részleg-
nél K-560 típusú fotoregisztráló került elhelyezésre. Így 
a vétellel egyidejűleg már a két előrejelző részlegnél is 
hozzájuthattak a műholdfelvételekhez. A műholdak vé-
tele az Ionoszféra Osztályhoz került, ehhez az osztály 
létszáma 4 fővel (köztük egy elektromérnökkel) gyara-
podott. A képek értékelésére egy EMR-810-es adatma-
nipulátor szereztünk be. A Műhold-meteorológiai Osz-
tály hozzájutott egy francia gyártmányú CII-10010-es 
elektronikus számítógéphez. Ezt alkalmassá kellett ten-
ni a műholdadatok fogadására és feldolgozására. A fel-
adat elvégzéséhez 3 fős fejlesztés (köztük egy progra-
mozó matematikus) történt. A műholdpálya számítást 
csillagász végzettségű szakember tette még pontosabbá 
(Timon Ildikó). A Műholdas Sugárzási Osztály szintén 
három fővel (két tudományos munkatárssal) gyarapo-
dott. 

Így az évtized végére mind a technikai fejlesztés, mind a 
személyi állomány megnövekedése olyan szintet ért el, 
ami jelentősen kiszélesítette a lehetőségeket a műhold-
meteorológia kibontakozása előtt. Egyértelművé vált, 
hogy a hazai műhold-meteorológia főleg két irányban 
fog tovább fejlődni, egyrészt a műholdfelvételeknek 
hasznosításával az időjárási folyamatok jobb megismeré-
se végett, beleértve a felvételeknek maximális operatív 
kihasználását, másrészt a sokrétű műholdas sugárzásmé-
réseknek kiaknázásával, elsősorban a függőleges hőmér-
sékleti, nedvesség és ózon-profil valamint a sugárzási 
mérleg meghatározása területén.  
„Fölpörög a technika, látványos eredmények, nem-
zetközi elismertség” (1979-1986). A 70-es évek végére 
időzítették az egész Földre kiterjedő megfigyelési és ku-
tatási programot (GARP). Ebben az űrtechnikának elsőd-
leges szerepet szántak, ami a kvázipoláris, napszinkron 
pályán keringő napi két (délelőtti és délutáni) műholdon 
felül az egyenlítő körül 5 tagból álló geostacionárius mű-
holdrendszert, a megfigyelések körének kiterjesztését, a 
digitális adatszolgáltatást, földi objektumok méréseinek 
összegyűjtését jelentette. A program a terveknek megfe-
lelően sikeresen lezajlott. 
A hazai műhold-meteorológia igyekezett felzárkózni a 
technikai fejlődéshez, és ebből kifolyólag a kutatások 
színvonalának emeléséhez. A Kozmikus Meteorológiai 
Főosztály működése két terület irányában polarizálódott: 
egyrészt a műholdképek vételére, feldolgozására és a rá-
juk épülő kutatásokra, másrészt a műholdas sugárzásmé-
réseken alapuló vizsgálatokra, elsősorban a függőleges 
hőmérsékleti és ózonprofil valamint a sugárzási mérleg 
meghatározására. A műholdas ózonmérésekkel kapcsola-
tos vizsgálataival Miskolczi Ferenc 1981-ben kandidátusi 
fokozatot szerzett. A főosztály munkatársainak túlnyomó 
többsége az említett két témakörben munkálkodott. Ez a 
körülmény szétfeszítette a főosztályi kereteket, a két ku-
tató egység önálló szervezeti keretek között működött 
tovább. 
A kvázipoláris műholdak (NOAA, Meteor) vétele jelen-
tősen tökéletesedett. A geostacionárius METEOSAT 
műhold vételére egy 10 m magas torony tetején felállított 
parabola antennát helyeztek el. A vevőrendszer kifogás-
talan vételt biztosított. A műholdképek vétele és 
előfeldolgozása a továbbiakban az Ionoszféra Osztály 
munkájának egyik fő feladata lett. A Műhold-meteo-
rológiai és a Sugárzási Osztály ugyancsak megnöveke-
dett kutatói és technikusi apparátussal működött tovább. 
A műholdfelvételek feldolgozásával kapcsolatban több 
irányban is történtek lépések. Beszereztünk egy EMR 
810-es Schlumberger típusú adatmanipulátort, amely az 
analóg felvételeknek bizonyos szempontok szerinti fel-
dolgozását tette lehetővé. A CII-10010-es francia gyárt-
mányú, leselejtezett számítógépet sikerült üzemképessé 
tenni. Pintér Ferencnek köszönhetően a fejlesztés során a 
számítógép alkalmassá vált a műholdak adásainak foga-
dására, az analóg képek digitalizálására, számítógépre vi-
telére és feldolgozására. Tevékenysége csodálatot keltett 
a munkatársak körében, amit Mészáros igazgató fejezett 
ki a legjobban, amikor egyenesen mágusnak titulálta őt. 
További lehetőséget jelentett a Számítástechnikai Koor-
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dinációs Intézettel kialakított együttműködés. Egy 
PDP/34-es majd PDP 11/45-ös és R-10-es számítógépen 
kezdhettünk el kísérleteket a műholdfelvételek digitális 
feldolgozására. Az adatok normalizálása a már említett 
adatmanipulátoron történt. Ily módon lehetőség nyílt a 
felhőzeti mező minden eddiginél behatóbb analízisére. A 
digitális technika egyik melléktermékeként megindult a 
magassági szélmező leszármaztatása az egymásra követ-
kező METEOSAT felvételekből.  
Az 1980-as esztendő kiemelkedő éve volt a magyar űrku-
tatásnak. Májusban a szovjet Szaljut-6 fedélzetén magyar 
űrhajós, Farkas Bertalan is helyet kapott. Nem sokkal ké-
sőbb június 2-14. között Budapesten tartotta kongresszu-
sát a COSPAR. A meteorológiai tárgyú szimpózium a 
FGGE (First GARP Global Experiment) folyamán elért 
első eredményekről szólt. A 70-es évek végén bekövetke-
zett fejlődésnek köszönhetően 6 hazai előadással képvisel-
tettük magunkat. A magyar kutatók megbecsülését jelzi, 
hogy Dobosi Zoltán professzor és Tänczer Tibor rapor-
tőri tisztséget töltöttek be, ezen felül megbízatást kaptunk 
a közel 50 előadásból álló, a Pergamon Press kiadásában 
megjelenő szimpóziumi kötet szerkesztésére (Götz Gusz-
táv, Major György és Tänczer Tibor). Először számolhat-
tunk be nemzetközi fórumon az SZKI-val folytatott 
együttműködés keretében a felhőzeti mező objektív ana-
líziséről (mennyiség, fajta, magasság, változás). 
Kiteljesedtek a felhő-klimatológiai kutatások az európai 
és az atlanti térségre. A felhőfedettség éghajlati jellemző-
inek előállításán felül a különböző makroszinoptikus 
helyzetekhez tartozó átlagos felhőeloszlásról is képet 
kaptunk. Elismeréssel kell megemlékeznünk Róth Renáta 
e téren végzett munkásságáról, ami komoly nemzetközi 
visszhangot kapott. A Nemzetközi Éghajlati Világprog-
ramon belül Nemzetközi Felhőklimatológiai Projekt ki-
dolgozását határozták el (1980). Róth kiemelkedő tevé-
kenységét jelzi ezen a téren, hogy a téma szakemberei-
nek egyik ülésére Budapesten került sor.  
Lépések történtek most már a saját számítógép parkun-
kon az objektív nefanalízis technika kidolgozására. Lehe-
tővé vált a jelintenzitások hisztogramjának, szórásának 
előállítása. Módszert fejlesztettünk ki a felhőfedettség, a 
felhőfajták, a felhőtető hőmérsékletének (magasságának) 
a megállapítására, a partvonalak képre vitelére. Lehető-
ség nyílt derült idő esetén a légköri ablakból nyert adatok 
alapján az aktív felszín (talajfelszín) hőmérsékletének ki-
számítására. Megkezdődhetett a műhold- és radar adatok 
komplex analízise az információk azonos térképvetületre 
történő transzformálásával. Megoldottuk a meteorológiai 
mezők megjelenítését a műholdfelvételeken bilineáris in-
terpoláció alkalmazásával. Fényességkiegyenlítő prog-
ramot dolgoztunk ki a METEOSAT látható tartomány-
ban készült felvételeire. Leglátványosabb talán a 
METEOSAT egymás utáni felvételeiből összeállított hu-
rok-film volt, amely időbeli folytonosságban képes meg-
jeleníteni a felhőtakaró alakulását (fejlődését, áthelyező-
dését).  
Kiszélesedtek a műholdak sugárzásméréseire alapuló ku-
tatások. Vizsgálták a szén-dioxid üvegház hatását. Ta-
nulmányozták a vízgőz átbocsátását 1-100 mikrométer 
között. Kísérletet tettek a globálsugárzás műholdadatok 

alapján való kiszámítására, felhasználva a földi látástá-
volság észleléseket (Paál Anikó). Előállították a 
globálsugárzás havi és évi térképeit az ország területére 
25 évi megfigyelési anyag alapján. A felhőzet jellemzé-
sére bevezették a relatív fényesség fogalmát. Ugyanilyen 
alapon vizsgálták a Föld-légkör rendszer albedóját. A ku-
tatáshoz a METEOSAT felvételek MOMCOLOR-D be-
rendezéssel történő digitalizálását használták fel. A mű-
holdas szondázási adatokra alapozva módszert dolgoztak 
ki a felhőtető magasságának és a borultságnak megállapí-
tására (Molnár Gyula). Kutatásokat végeztek műholdas 
sugárzásmérések alapján a légkör különböző rétegeiben a 
sugárzási mérleg hosszúhullámú összetevőinek meghatá-
rozására. A Meteorológiai Világszervezet megbízásából 
elkészítették az egész Földre a relatív globálsugárzás 
eloszlását a műholdmérésekből megállapított átlagos 
fényesség és 270 felszíni állomás adatai alapján. Az 
eredményeket a WMO Technical Note kiadásában tette 
közzé. 
Vizsgálták a műholdfelvételeken jól látható orografikus 
lee-hullámok keletkezési feltételeit (Ambrózy Pál). A 
cellás konvekció területén kiszámították a felhőfedettség 
mértékét (Timon Ildikó és Tóth Endre). A felhőtető hő-
mérsékletek ismeretében a 850 HPa-os geosztrofikus ör-
vényesség bevonásával csapadék-előrejelzési technikát 
dolgoztunk ki. A fényesség értékeit a MOMCOLOR-D 
digitalizáló berendezéssel állítottuk elő. A területi csapa-
dékátlagra a Dunántúlon és az Alföldön elfogadható 
eredményt kaptunk. A csapadék előrejelzés műholdada-
tok nyújtotta lehetőségeiről külön kiadvány született 
(Saikó János és Tänczer Tibor). Csapadék-előrejelzési 
kísérleteinkről 1980 augusztusában az IAMAP Ham-
burgban rendezett szimpóziumán számoltunk be. Ezen, a 
budapesti műhold-meteorológiai COSPAR szimpózium 
sikerének elismeréseképpen, Tänczer Tibor mint a szer-
vezet megbízott képviselőjeként vehetett részt.  
Új antennarendszer került felállításra, amely már biztosí-
totta a függőleges szondázási adatok (TOVS) vételét. 
Megtörtént a műholdvevő állomás teljes automatizálása. 
Kidolgoztak olyan technikai megoldást, amely a vétellel 
egyidejűleg biztosította a földrajzi hálózat képre vitelét. 
A műszaki fejlesztés György István mérnök irányításával 
és tevékeny részvételével ment végbe. 
Statisztikus inverziós modell került kifejlesztésre a SA-
RAD clear radiance adatok alapján a függőleges hőmér-
sékleti profil előállítása végett. Vizsgálatok kezdődtek a 
műholdas információk felhasználására a meteorológiai 
mezők objektív analízisében. Ebben elsősorban függőle-
ges hőmérsékleti profil műholdas mérései, az ún. 
SATEM-adatok jöttek számításba, amelyek a négydi-
menziós adatasszimilációban kecsegtettek eredménnyel 
(Dévényi Dezső). 
Ami a felsőlégköri kutatásokat illeti, vizsgálták a rövid-
tartamú ionoszféra-háborgások gyakoriságát. Jó össze-
függést találtak e jelenségek és a naptevékenység, vala-
mint ezzel összefüggésben a földmágneses háborgások 
között. Ugyancsak szoros kapcsolat mutatkozott az F2 
réteg változásai (maximális elektron-sűrűség és magas-
ság) és a naptevékenység között.  
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A műhold-meteorológia terén elért gazdag eredmények-
ről számos hazai és 
nemzetközi fórumon 
számoltunk be. 
1983-ban a meteoro-
lógiai tudományos 
napok témája a mű-
hold-meteorológia 
volt, amelyen már 
helyet kaptak a táv-
érzékeléssel foglal-
kozó előadások. 
1980-ban majd 
1984-ben a MTESZ-
en belül működő 
Földfotó Munkacso-
port tartott szimpó-
ziumot. Ez utóbbit 
szinte a meteoroló-
gusok uralták, miu-
tán részükről 11 elő-
adás hangzott el. 
1985-ben az MTA 
Interkozmosz Ta-
nács rendezett nagy-
szabású szimpóziu-
mot a hazai űrkutatásnak az 1980-85 között elért ered-
ményeiről, amelyen a meteorológusok 5 előadással szin-
tén képviseltették magukat. De a COSPAR 1984. évi 
Grázban megrendezett kongresszusán is előadásokkal ott 
lehettünk. 
„Új felállásban; KEI, Számítóközpont” (1986-1990). 
Már a 70-es évek második felében egyre jobban előtérbe 
kerültek az ún. erőforrás-kutató műholdak megfigyelése-
in alapuló vizsgálatok. Bozó Pál irányításával az OMFB 
jelentős támogatása mellett a 80-as évek elején megkez-
dődött a Landsat típusú erőforrás-kutató műholdak adá-
sainak feldolgozása, elsősorban mezőgazdasági célú 
hasznosítása. Ennek érdekében beszereztünk egy francia 
gyártmányú, ún. PERICOLOR 2000 képfeldolgozó egy-
séget. 
A meteorológiai műholdak által továbbított adatoknál 
mindinkább a digitális vétel és az azon alapuló kiértékelés 
volt a kitűzött cél. Ez biztosította az adatok sokirányú fel-
használhatóságát és mennyiségi információ elérését, akár a 
felhőtakaróra, akár egyes meteorológiai elemek függőle-
ges profiljára vonatkozóan. Ezt a célkitűzést az OMSZ ve-
zetésén felül magáévá tette az OMFB, és napirendre került 
egy digitális műholdvevő állomás beszerzése. Kilátásban 
volt egy nagyteljesítményű számítógép vétele is. Mindket-
tő telepítésére a KEI lett kijelölve. A vevőállomásra nézve 
a takarékossági szempontok szem előtt tarásával a hazai 
kivitelezés látszott a legésszerűbb megoldásnak. Megépí-
tésére a BME Mikrohullámú Tanszéke kapott megbízást. 
Az adatfeldolgozást kiszolgáló egység, egy TPA 11/48-as 
számítógép leszállítását az SZKI vállalta fel, és azt már 
1986-ban teljesítette. A BASF számítógépet 1987-ben vet-
tük. Ugyanakkor a METEOSAT adásainak vételére szol-
gáló vevőberendezés 1989-ben, míg a NOAA műholdakra 
1991-ben készült el. Az archiválás az installált BASF-

típusú számítógépen folyt. A rendszer, ha nem is volt telje-
sen üzembiztos, az 
elindulást jelentette 
a legfejlettebb digi-
tális technika irá-
nyában.  
Ilyen körülmények 
között az eddigi 
struktúra gyökeres 
átalakítása mellett 
született döntés. Ez 
azt jelentette, hogy a 
műholdképek vétele 
és kiértékelése telje-
sen átkerült a KEI-
be. A fényképes 
előállítást a felvéte-
lek monitoron való 
megjelenítése váltot-
ta fel. Az elsődleges 
információ-forrás a 
METEOSAT mű-
hold sugározta kép-
anyag lett. A képe-
ket a vétellel egyide-
jűleg az Előrejelző 

Osztályra és a Csapadék-szinoptikai Osztályra is továbbítot-
ták. Tänczer Tibor tudományos tanácsadói minőségben 
szintén a KEI-ben folytatta munkáját. 
Az átszervezés fonákja, hogy a műholdképekre épülő 
szervezett kutatás megszűnt. Visszatért a 60-as években 
kialakult helyzet, melyben az ilyen kutatásokat önszerve-
ződés formájában végezték. Ebben a vonatkozásban 
Tänczer mellett Kapovitsné Róth Renáta, Bodolainé Ja-
kus Emma és Pintér Ferenc munkásságát kell kiemel-
nünk. A felhőklimatológiai kutatás befejeződött, és 
ugyanerre a sorsra jutott a magaslégkör kutatás is. 
Kapovitsné Róth Renáta és Borbély Edit közeli nyugdí-
jazásáig a KMI-ba került. Az Ionoszféra Osztályon visz-
szaállt az a korábbi állapot, amikor kizárólagosan az io-
noszféra vizsgálatával foglalkoztak. A kutatás tárgyát el-
sősorban a naptevékenységnek és a földmágnességnek az 
ionoszféra állapotával való kapcsolata képezte. Az ered-
ményekről az Ionoszféra-Magnetoszféra Szemináriumo-
kon számoltak be. 
Létrejött az országos radarhálózat. A radaros megfigye-
lési adatok, a műholdas és a hagyományos információk 
lehetőséget nyújtottak az időjárás minden eddiginél beha-
tóbb komplex analízisére. Ez a közelítés vált uralkodóvá 
az időjárás előrejelzés új ágazatában, az ún. nowcasting-
ban, ami az ultrarövidtávú előrejelzést és a veszélyes idő-
járási jelenségekre való figyelmeztetést foglalja magá-
ban. Az ebben az irányban végzett kutatások igazolták a 
komplex analízis technika eredményességét (Boncz József, 
Kapovits Albert, Pintér Ferenc és Tänczer Tibor). 
A korábbiakban nehézséget jelentett, hogy az említett há-
rom megfigyelés más-más képi illetve térkép formátum-
ban jelent meg. Ezért elvégeztük a műhold és radar ada-
tok poláris sztereografikus vetületre való transzformáció-
ját (Meszlényi Ágota, Tänczer Tibor és Tóth Pál). 

 

Az első számítógépes rendszer a műholdképek feldolgozására,  
a Központi Légkörfizikai Intézetben, az azóta lebontott faházban. 1985 
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A műholdmegfigyelések alapján a 80-as évek elején fel-
ismerték az ún. MCC-ket, amelyek hatalmas kiterjedésű, 
önálló életet élő, a nagyléptékű folyamatokat is befolyá-
soló zivatarképződmények. Miután kiderült, hogy e je-
lenség az európai térségben, sőt a Kárpát- medencében is 
előfordul, megkezdtük ezeknek statisztikai felmérését és 
szinoptikai vizsgálatát (Bodolainé Jakus Emma és 
Tänczer Tibor).  
Egy-két év elmúltával kiderült, hogy a műholdfelvétele-
ken alapuló kutatás nem nélkülözheti a szervezeti egysé-
get. A kialakított Számítóközpontban jól haladt a számí-
tógépes rendszer kiépítése és várható volt a digitális ve-
vőberendezés üzembe helyezése. Ezért a Számítóközpont 
önálló egységgé lépett elő Major György vezetésével. 
Tänczer Tibor irányításával megalakult a Műhold-
meteorológiai Osztály, Bozó Pál pedig a Távérzékelési 
Osztály vezetésére kapott megbízást. Mindkét osztály 
munkatársai frissen végzett diplomások közül kerültek 
ki, a számítástechnikai kiszolgálást végző személyzet is 
magasan képzett volt.  
Folytattuk a kutatást az objektív nefanalízis technika ki-
dolgozása irányában. A kutatás most már digitális felvé-
telek alapján történt. Kezdetben az alapadatokat a Szlo-
vák Meteorológiai Szolgálattól kaptuk. A vizsgálat kere-
tében hisztogram analízist végeztünk, küszöbtechnikát 
alkalmaztunk és tanulmányoztuk a koherencia mértékét. 
Eleinte csak a látható tartományban készült METEOSAT 
felvételekre dolgoztunk ki eljárást (Tänczer Tibor, 
Ketskeméty László és Lévai Gábor). Ebben a fő figyel-
met elsősorban a képelemeken belüli felhőzet becslésére 
fordítottuk. Később az infravörös képek bevonásával a 
MOS-1 japán műhold felvételei alapján egy bispektrális 
komplex analízis eljárást fejlesztettünk ki 15 felhőfajta 
megkülönböztetésével (Tänczer Tibor).  
Idővel ezt az eljárást továbbfejlesztettük az aktuális füg-
gőleges hőmérséklet-eloszlás figyelembe vételével. A 
MOS-1 műholdnak a vízgőz elnyelési sávjában készült 
felvételeiből kísérletet tettünk a kihullható víztartalom 
becslésére, aminek ismerete a csapadék előrejelzésnél 
nélkülözhetetlen. Az így nyert értékek és a rádiószonda 
felszállásból számított adatok között szoros kapcsolatot 
kaptunk (Tänczer Tibor). Az elért eredményekről nem-
zetközi fórumokon, elsősorban COSPAR kongresszuson 
(Helsinki, 1988; Hága, 1990) számoltunk be. 
Vizsgáltuk egy hidegcsepphez kapcsolódó regionális cik-
lonban az instabilitási vonal kialakulását és fejlődését 
izentropikus analízis segítségével (Bodolainé Jakus Emma 
és Tänczer Tibor). A frontális felhőöv időbeni alakulására 
a légköri dinamika alapján konceptuális modell került 
kidolgozásra (Tänczer Tibor). Ebben a frontális felhőöv-

nek három fázisát különböztette meg: genezisét, a vonuló 
fázist és az elkeskenyedő, felbomló frontolizis állapotát. 
Folytatódott a műhold-meteorológiai kollégium az ötöd-
éves meteorológus szakos hallgatók számára. 1988-ban 
az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent a Műhold-
meteorológia c. kézikönyv. Ez igyekezett összefoglalni a 
műhold-meteorológia első évtizedeiben elért eredménye-
ket, kitérve a hazai munkákra is. A könyv elnyerte a Ma-
gyar Meteorológiai Társaság nívódíját.  
1989-ben bekövetkezett a rendszerváltás, ami az 
INTERKOZMOSZ szervezet megszűnéséhez vezetett. Ha-
sonló sorsra jutott az Űrkutatási Bizottság. Rövid ideig a 
hazai űrkutatási ügyek Mádl Ferenc, későbbi köztársasági 
elnök felügyelete alá kerültek, majd 1992-től annak koordi-
nálását és anyagi támogatását az OMFB felügyelete mellett 
működő Magyar Űrkutatási Iroda vette át. Az OMFB akko-
ri vezetője Pungor Ernő volt. A szervezeten belül Tófalvi 
Gyula mérnök irányításával létrejött az Űrkutatási Tudomá-
nyos Tanács, amelybe Tänczer Tibor kapott meghívást, aki 
1995-ig képviselte a műhold-meteorológiát. 
Lépések történtek az együttműködésre a nyugati űrkuta-
tási szervezetek irányában. 1992-ben már előzetes 
egyezmény aláírására került sor az EUMETSAT-tal, 
amely a továbbiakban támogatta szakembereink részvé-
telét a szervezet rendezvényein, emellett biztosította a 
műholdak adásainak térítésmentes vételét. Ebben az esz-
tendőben volt a Szputnyik-1 felbocsátásának 35. évfor-
dulója. Ebből az alkalomból Nemzetközi Űrévet hirdet-
tek meg. Ennek hazai megünneplését jelezte, hogy a Me-
teorológiai Tudományos Napok témájául a műhold-
meteorológiát tűzték ki. Itt már a műholdas megfigyelé-
seknek az éghajlatváltozás vizsgálatában betöltött jelen-
tős szerepéről is beszámoló hangzott el. Mind több kuta-
tónk jutott álláshoz az Amerikai Egyesült Államokban 
elsősorban műhold-meteorológiai témában. A Pentago-
nálé (később Közép-Európai Együttműködés elnevezést 
viselő) szervezeten belül a műhold-meteorológia önálló 
témaként szerepelt, a nowcasting témában pedig fő sze-
rephez jutott. Ezen a térem szoros együttműködés alakult 
ki az Osztrák Meteorológiai Szolgálattal. 
A kutatások eredményességét jelzi, hogy ebben a perió-
dusban hárman is kandidátusi fokozatot szereztek mű-
hold-meteorológiai témában. 1987-ben Rimócziné Paál 
Anikó a felszínre érkező napsugárzásra dolgozott ki eljá-
rást műholdfelvételek alapján. Kapovitsné Róth Renáta 
1989-ben az Európa fölötti összfelhőzet klimatológiai 
vizsgálatával nyerte el a címet. Dévényi Dezső pedig 
„Műholdas adatok alkalmazása a meteorológiai mezők 
objektív analízisében” címmel írt értekezésével szerzett 
akadémiai minősítést. 


