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Összefoglalás: 1991 júliusában alakult az Országos meteorológiai Szolgálat Műholdas Kutató Laboratóriuma (MKL). A 
cikkben rövid összefoglalást adok az osztály tevékenységéről megalakulásától a jelenig, a műholdas adatok vételében, fel-
dolgozásában ez idő alatt történt eseményekről 
 
Abstract: The Satellite Research Laboratory of Hungarian Meteorological Service was founded in July 1991. In this paper 
I give a short overview about the activities of the Division from the beginning until now, including stories on the satellite 
data reception and processing of data. 
 

AZ MKL helyzete az OMSZ-on belül, valamint a 
műholdvétel fejlődése. Hivatalos közlemény 1991. júli-
us 1-én: „Az Interkozmosz státuszon lévő dolgozók a jö-
vőben az OMSZ elnökéhez rendelve önelszámolási egy-
ségként (Műholdas Kutató Laboratórium) tevékenyked-
nek. Ez egység vezetőjét az OMSZ elnöke nevezi ki.” 
Vezetőjének dr. 
Major Györgyöt 
bízták meg. A Ta-
tabánya téren mű-
ködő Számítóköz-
pontban helyezték 
el az egységet. 
A digitális METE-
OSAT és NOAA 
adatok vétele még 
az MKL létrejötte 
előtt elindult, de 
akkor még nem ar-
chiváltuk az ada-
tokat. Az MKL 
létrejöttével szinte 
egy időben indult 
az adatok folyama-
tos archiválása. 
Archivált METE-
OSAT kép 1991. 
szeptember 16. 
óta, NOAA kép 
esetén 1991. de-
cember 13. óta 
van. A műholdadatok archiválása, gyűjtése ekkor még 
igen nehézkes volt. Az adatokat vétel után floppyra men-
tettük (1 floppyra 1 kép fért fel), majd egy másik gépre 
másoltuk, csak onnan lehetett a Számítóközpontban mű-
ködő BASF gépre áttenni, ahol a feldolgozások folytak. 
A floppyn való átpakolás miatt a METEOSAT és NOAA 
képekből pont akkora kivágatokat készítettünk, amekko-
ra még éppen elfért a lemezen, így születtek meg a kép-
méretek. Ekkor még csak naponta 4 METOSAT képet 
archiváltunk a BASF gép szalagos tároló egységén. Ziva-

taros helyzetekben viszont óránként egy METEOSAT 
képet mentettünk. A NOAA képekből eleinte rendszerte-
lenül, majd 1992 júniusától már napi 2 képet mentettünk. 
A NOAA képeket eleinte nem tudtuk teljes felbontásban 
elmenteni, 10 bites pixel értékekből csak 8 bitnyit tárol-
tunk el. 1993 júniusától sikerült áttérnünk a teljes adat-

mentésre.  
1992 novemberében 
az EUMETSAT 
igazgatója és jog-
tanácsosa egyna-
pos látogatást tett 
az OMSZ-ban. 
Két intézmény kö-
zötti együttműkö-
dési szerződést ír-
tak alá, amely az 
1992-1995 közötti 
időszakra vonat-
kozóan határozta 
meg  a METEOSAT 
műholdakról szár-
mazó képek és in-
formációk felhasz-
nálásának lehető-
ségeit. 
1993-ban már 
csak a mi osztá-
lyunk és a katonai 

meteorológiai 
szolgálat tartózko-

dott a Számítóközpont épületében Ahhoz, hogy az adato-
kat minél könnyebben elérhessük és feldolgozhassuk, mi 
magunk építettük ki a számítógépes hálózati rendszert az 
épületben. 
1994 szeptemberében költöztünk át a szintén Pestszentlő-
rincen, a Gilice téren lévő Marczell György Főobszerva-
tóriumba, ahonnan már közvetlen számítógépes össze-
köttetés volt az OMSZ előrejelző részlegeivel. A 
METEOSAT vevőt is áttelepítették. A NOAA vevő 

 
A Műholdas Kutató Labóratórium dolgozói 1998. szeptember 30-án. 
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többitől. Ezt követően a nappali NOAA/ AVHRR képek-
re elkészítettük azt a programot, mely külön választja a 
havas és felhős területeket.  
A magyar-francia kétoldalú együttműködés keretében 
több kollégánk járt a Météo-France lannioni műhold-
meteorológia központjában. A közös munkák egy része 
is a felhőosztályozáshoz kapcsolódott, más része a verti-
kális profilok számításához, illetve az adatasszimiláció-
hoz. 
Sugárzási komponensek meghatározása (Rimócziné Paál 
Anikó, Major György) Felszíni globálsugárzás, sugárzási 
egyenleg hosszúhullámú komponensének meghatározá-
sára szolgáló módszereket dolgoztunk ki először Ma-
gyarország területére, majd később kiterjesztve Európa 
térségére, melyhez a NOAA AVHRR adatokat használ-
tuk fel.  
A NASA ERBE adatokból, valamint egy trópusi, egy 
mérsékeltövi és egy arktikus felszíni állomás adatainak 
bevonásával vizsgáltuk a légkörben elnyelt napsugárzás 
részarányát a beérkező összes energiához képest. 
Az egész Földet és egy teljes évet tekintve a bolygónk-
hoz érkező napsugárzás 24%-ánál kevesebbet nyel el a 
légkör a modellszámítások szerint. A mérések szerint ez 
az érték nagyobb 24%-nál. A ScaRaB projekt keretében 
nagypontosságú mérési adatokat összegyűjtve vizsgáltuk 
ezen eltérés fizikai magyarázatát.  
A SoDa EU5 projekt célja a teljes Földet lefedő adatbá-
zis létrehozása volt napsugárzási adatok környezetgaz-
dálkodásban való felhasználásának elősegítése céljából. 
Az év minden napjára előállítottuk hazánk 5 éves, éghaj-
latilag reprezentatív havi globálsugárzás és sugárzási 
egyenleg térképeit az 1992-1996 időszak METEOSAT 
képeinek alapján készült pillanatnyi sugárzási térképek-
ből. 
Felszíni paraméterek: hőmérséklet, albedó, vegetációs 
index, párolgás, termésbecslés (Kerényi Judit, Putsay 
Mária, Gróbné Szenyán Ildikó, Dunkel Zoltán, Csiszár 
Iván, Merza Ágnes, Thuma Attila) Első célként a talajfel-
szín hőmérsékletének műholdadatokból történő meghatá-
rozását tűztük magunk elé. Az osztály megalakulását kö-
vető hónapban dr. George Ohring és dr. Garik Gutman 
tett látogatást az OMSZ-ban, akik előadás keretében is-
mertették munkájukat. Ez már előzménye volt a követke-
ző évben elindult Magyar-Amerikai nemzetközi projekt-
nek (MAKA), melynek keretében derült időben a fel-
színhőmérséklet és albedó meghatározása volt a cél, re-
pülőgépes mérések és műholdadatok egyidejű felhaszná-
lásával. Ez a projekt 4 évig tartott, majd még újabb 4 év-
re sikerült a projektet elnyerni. A felszínhőmérséklet 
meghatározásnak pontosítása céljából sugárzásátviteli 
modellt használtunk fel a légkör hatásának korrekciójára. 
A MAKA projekt keretében az aktív felszín hőmérsékleti 
amplitúdójának becslése érdekében vizsgáltuk a napi 
hőmérsékleti amplitúdó, a hőmérsékleti inercia és a reg-
geli sugárzás közötti kapcsolatot.  
A talajfelszín-hőmérséklet meghatározásához a nagyobb 
térbeli felbontású NOAA AVHRR képeken alapuló split-

window módszert kezdtük alkalmazni. A számításokhoz 
szükséges emisszió érték becsléséhez egy vegetációs in-
dexen alapuló módszert használtunk fel. Az emisszió 
meghatározásához felszíni méréseket is végeztünk egy 
OTKA pályázat keretében.  
Későbbiekben a talajfelszín-hőmérséklet alapján 
evapotranspirációs térképeket határoztunk meg. A felszí-
ni párolgás meghatározása céljából repülőgépes mérése-
ket is folytattunk.  
A vegetációs index minél pontosabb meghatározásához a 
légköri szórás és elnyelés okozta hatásokat ki kell kü-
szöbölni. Erre egy ún. légköri korrekciós módszert dol-
goztunk ki. A vegetációs index felhasználásával elindul-
tak a próbálkozások búzára és kukoricára vonatkozó ter-
mésbecslésre. A MAKA projekt keretében kapott 1985-
1998 időszakra vonatkozó vegetációs index térkép alap-
ján, valamint a Statisztikai Hivatal által rendelkezésre ál-
ló termés mennyiségből statisztikai számításokkal pró-
báltuk előre megadni a várható termést az aktuális évben. 
Vertikális profilok, illetve nyomanyagok mennyiségének 
vizsgálata (Csiszár Iván, Borbás Éva, Kovács László, 
Randriamampainina Roger, Kocsis Zsófia) A NOAA 
holdak szondázási adatainak (TOVS) feldolgozására ki-
dolgozott ITPP, valamint a ICI programcsomagot hasz-
náltuk fel hőmérsékleti és nedvességi profil, felhőtető 
hőmérséklet, felhőborítottság, légoszlop teljes ózontar-
talmának meghatározására. A franciák által kidolgozott 
3I programcsomag kezdetekben nem tartalmazott ózon-
szondázási részt. Statisztikai módszerrel fejlesztettünk 
ilyet, felhasználva a műholdas spektrális radianciákat és 
felszínről végzett ózonméréseket. 
Későbbiekben az EUMETSAT által létrehozott Ózon és 
Levegőkémiai Munkacsoport (Ózon SAF) produktumát 
verifikáltuk felszíni mérésekkel (egy ŰRKUT pályázat 
keretében). Napi összózon térképeket állítottunk elő, me-
lyek az OMSZ honlapján tekinthetők meg.  
Szélvektor meghatározása (Tóthné Meszlényi Ágota) A 
METEOSAT adatok alapján vizsgáltuk a szélvektor gya-
korlati előállításának lehetőségeit. Egymást követő 3 kép 
alapján vizsgáltuk a felhők elmozdulását, és ennek alap-
ján próbáltuk meghatározni a szélvektorokat.  
GPS (Borbás Éva) A függőleges légoszlopban lévő víz-
gőz mennyiségét, illetve a vízgőz mennyiségének a ma-
gasság szerinti változását számítottuk a GPS adatokból. 
Az így meghatározott kihullható vízmennyiséget össze-
vetettük rádiószondás mérésekkel, NOAA TOVS-os mé-
résekkel, valamint numerikus modell outputokkal. 
Csapadékbecslés, hidrológiai alkalmazás (Kerényi Judit, 
Csiszár Iván, Randriamampianina Roger, Lábó Eszter, 
Putsay Mária) Zivatarfelhők időbeli változását vizsgál-
tuk radar adatokkal összehasonlítva. E kutatáshoz kap-
csolódóan sugárzásátviteli számításokkal vizsgáltuk az 
alacsony szintű réteg-felhők reflektivitásának érzékeny-
ségét a cseppméret eloszlásra. Felhő optikai vastagságot 
és átlagos cseppméretet számoltunk.  
NATO nemzetközi projekt keretében román és amerikai 
kollégákkal együtt célunk egy programrendszer és GIS 
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adatbázis létrehozása volt a Körösök vidékére árvíz de-
tektálás céljából. ASTER képek alapján felszín-
borítottsági térképet készítettünk a vizsgált területre. Az 
árvíz detektálása MODIS képek alapján történt.  
Az EUMETSAT 2002-ben egy hidrológiai témájú nem-
zetközi munkacsoport (Hidrológiai SAF) létrehozására 
tett indítványt. Elsősorban a később csatlakozó társult ta-
gok (közép- és kelet-európai országok) számára kívánták 
ezt a munkacsoportot létrehozni. Magyarország a pro-
jektben kidolgozásra kerülő csapadékproduktumok veri-
fikálásában vállalta a részvételt. Feladatunk a különböző 
módszerrel meghatározott csapadékproduktumokat ösz-
szehasonlítani felszíni mérésekkel, illetve radar adatok-
kal. E projekt jelenleg is folyik.  
Nowcasting SAF (Putsay Mária, Diószeghy Márta, 
Gróbné Szenyán Ildikó, Kocsis Zsófia) Az EUMETSAT 
létrehozott egy nemzetközi kutatócsoportot (NWC SAF) 
nowcastingot segítő műholdas produktumok előállításá-
ra. Ez a munkacsoport folyamatosan fejleszt két prog-
ramcsomagot: egyet a MSG adatok feldolgozására és egy 
másikat a poláris műholdak adatainak feldolgozására. Az 
MSG képek feldolgozására készült SAFNWC/MSG 
programnak a korai fejlesztésében részt vettünk egy 
„Visiting Scientist” projekt keretében: összehasonlítot-
tunk 2 módszert az áttetsző cirrusz felhők felhőtető nyo-
másának meghatározására. Majd a programcsomag béta 
tesztelésében (2003-ban) vettünk részt. Az MSG képek 
operatív vételének elindulása óta a programcsomag 
(újabb és újabb verziója) operatívan fut az OMSZ-ban, és 
a megbízható produktumokat (felhőtípus, felhőtető- hő-
mérséklet, -nyomás, -magasság, csapadékhullás valószí-
nűsége, konvektív felhőből hulló csapadék intenzitása, 
szélvektor, automatikus műholdkép interpretáció, gyor-
san fejlődő zivatarok) továbbítjuk az előrejelzőknek, me-
lyeket a HAWK-ban tudnak megnézni. Több produktu-
mot verifikáltunk. „Visiting Scientist” megbízások kere-
tében dolgoztunk együtt a NWC SAF munkatársaival. 
Verifikáltuk a csapadék produktumaikat, valamint a 
parallax korrekciós modul működését. Az OMSZ a 
NWCSAF egyik legaktívabb felhasználója.  
Zivatarvizsgálat (Putsay Mária, Kocsis Zsófia, 
Diószeghy Márta) Tagjai vagyunk az EUMETSAT szer-
vezte ’Convection Working Group’-nak, így első kézből 
értesülünk a témakörben elért új eredményekről. A ziva-
tartevékenységet esettanulmányok és projektek keretében 
is vizsgáljuk, illetve operatív produktumot állítunk elő az 
előrejelzők részére. Az EUMETSAT által előállított 
MPEF produktumok egyike a „Global Instability 
Indices” (GII), amely a környezet konvekcióra való haj-
lamát jellemzi. Olvasó es konvertáló programot készítet-
tünk és ezek segítségével a műholdadatokból származta-
tott kihullható vízmennyiség és öt féle légköri instabilitás 
megjelenik a HAWK megjelenítő szoftverben. 
Az EUMETSAT-tól kapott három megbízás keretében 
vizsgáltuk a műholdadatokból származtatott konvekciós 
környezeti változókat (vízgőztartalom és instabilitási in-
dexek); fejlesztettünk egy programot a zivatarok korai 
felismerésére (Convective Initiation, CI), a gyorsan fej-

lődő cumulus felhők detektálására; illetve együtt vizsgál-
tuk a környezeti változókat és a CI eredményeit.  
Esettanulmányok keretében érdekes eseteket (többnyire 
heves zivatarokat) elemeztünk a műhold, radar, villám 
adatok jellemzőinek alapján, a szinoptikus helyzet elem-
zésével, esetenként numerikus szimulációval (előrejelző 
kollegákkal). Ilyen esettanulmányt honlapokra 
(EUMETSAT, OMSZ, Eumetrain,…) készítettünk, illet-
ve publikáltunk.  
EUMeTrain oktatási anyagok készítése (Putsay Mária) 
Az EUMeTrain (műholdadatok felhasználását elősegítő 
INTERNET-es oktató) projekt számára előrejelző kolle-
gával együttműködve esettanulmányt készítettünk egy 
belgiumi heves zivatarról, valamint műholdadatokból 
származtatott vízgőztartalom és instabilitási indexek 
használatáról készítettünk oktató modult. Kompozit ké-
pek értelmezéséhez készítünk segédanyagokat. 
A MEANDER részére, és a numerikus előrejelzési model-
lekbe történő asszimilálásához műholdadatok biztosítása 
(Gróbné Szenyán Ildikó, Kocsis Zsófia, Putsay Mária, 
Randriamampainina Roger) A MEANDER részére 
NWCSAF produktumokat továbbítunk: felhőmaszkot, 
felhőtípus osztályozást, felhőtető magasságot, nyomást 
és hőmérsékletet. A WRF program részére műholdada-
tokból származtatott növényborítottságot és albedót to-
vábbítunk. Az ALADIN modell és a LACE együttműkö-
dés részére a METEOSAT infravörös csatornák adatait, 
műholdadatokból származtatott szélmezőt, ATOVS ada-
tokat (olyan szondázó műszerek adatai, amelyekből hő-
mérséklet és nedvesség profilok származtathatóak), illet-
ve AISI adatokat (szintén szondázó berendezés) adunk. 
Ezen felül Land SAF, Klima SAF, NWP SAF (Putsay 
Mária, Kocsis Zsófia, Kerényi Judit) produktumokat is 
továbbítunk a felhasználóknak. Erre a célra olvasó és 
konvertáló programokat fejlesztettünk. Összehasonlító 
vizsgálatokat végeztünk Klíma SAF által előállított 
globál sugárzás térképek és felszíni mérések között.  
Szakmai elismerések. A következő részben csak felso-
rolásképpen szeretném bemutatni mindazokat a díjakat, 
amelyeket az MKL dolgozói kaptak az évek során: 1992-
ben Kerényi Judit, Várnai Tamás, Fejes Edina, Kovács 
László Kiváló Ifjú Szakember II díjat nyerték el. 
1993 november 22-én tartotta meg Major György az 
MTA levelező tagja akadémiai székfoglalóját az MTA 
székházában „A Föld-légkör rendszer sugárzásháztartá-
sának mérése” címmel. 
1994-ben a COSPAR „A” Munkacsoportjának (Space 
Studies of the Earth’s Surface, Meteorology and Climate) 
Tudományos Bizottsága az 1994. évi Zeldovich Díjat 
Csiszár Ivánnak ítélte oda. Szintén ez évben Dunkel Zol-
tánt a „Távérzékelés alkalmazása az agrometeorológiá-
ban” elnevezésű (COST-77) munkabizottság Brüsszelben 
elnökévé választotta. 
1995-ben Csiszár Iván elnyerte a WMO fiatal kutatóknak 
kiadott díját. 1995-ben Tänczer Tibor Pro Meteorologia 
emlékplakettet kapott, e díjat kapta szintén Putsay Mária 
2011-ben. 
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Schenzl Guidó díjat adományoztak 2000-ben Major 
Györgynek, majd 2005-ben Tänczer Tibornak. 
1998 májusában Major Györgyöt a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjai közé választotta.  
Az MKL fennállása alatt PhD doktori fokozatot öt mun-
katársunk kapott műhold-meteorológiához kapcsolódó 
témában: Borbás Éva, Csiszár Iván, Diószeghy Márta, 
Kerényi Judit, Várnai Tamás  
Konferenciák, workshopok, előadás sorozatok, tanfo-
lyamok, amiket mi rendeztünk, tartottunk. Számos 
nemzetközi és hazai konferenciát, ülés szerveztünk mű-
hold-meteorológia témában: 
1992-ben Nemzetközi Űr Év keretében a Meteorológiai 
Tudományos Napok témája a műhold-meteorológia volt. 
1992-ben Közép-Európai Kezdeményezés tudományos-
technológiai együttműködésének a keretében a műhold-
meteorológia témával foglalkozó szakemberek számára 
májusban munkaülést tartottunk Budapesten. Az 1995 
évi Meteorológus Tudományos Napok témája „Új és in-
tenzív megfigyelő eszközök alkalmazása a meteorológi-
ában„ címet viselte. 6 előadással vettünk e rendezvényen 
részt: Operatív műholdak új generációja, GPS adatok al-
kalmazhatósága, agrometeorológiai alkalmazás, felhő és 
köd detektálás NOAA képekből, operatív felhőosztályo-
zás METEOSAT képekből. Ezen előadássorozat kereté-
ben Mr G. Szewach az EUMETSAT Technikai Főosztá-
lyának vezetője szintén előadást tartott. 
2000 szeptemberében került megrendezésre Budapesten 
a „11th International TOVS conference”, melyen 94 kül-
földi vett részt a világ minden tájáról. 
2000 decemberében az EUMETSAT-tal közösen tanfo-
lyamot szerveztünk a közép-kelet-európai országok szá-
mára. A tanfolyam témája az újgenerációs METEOSAT 
műhold és műholdadatokból származtatható produktu-
mok ismertetése volt.  
2007 októberében szerveztük a második EUMETSAT 
tanfolyamot Budapesten. A kurzus fő témája a 
konvekció, valamint radar és műholdadatok együttes 
használata volt. Magyar kollégák és a környező országok 
előrejelzői, műhold-meteorológusai vettek részt a tanfo-
lyamon. 

Műhold-meteorológia volt a 2009 évi Meteorológiai Tu-
dományos Napok témaköre. 14 előadás hangzott el főleg 
az OMSZ és az ELTE munkatársaitól, valamint a kül-
földön dolgozó volt kollégáinktól. 
Hidrológiai SAF projekt validáló meetinget – melyet a 
résztvevő országok felváltva rendeznek meg – 2007-ben 
és 2013-ban rendeztünk Budapesten.  
Egyetemi oktatás. 1994 és 2000 között Putsay Mária az 
ELTE Meteorológiai Tanszéken műhold-meteorológiát 
tanított meteorológus hallgatóknak. 
Zárszó. Végezetül szeretném felsorolni mindazok nevét, 
akik hosszabb-rövidebb ideig az MKL dolgozói voltak:  
Borbás Éva, Csiszár Iván, Diószeghy Márta, Wantuchné 
Dobi Ildikó, Dunkel Zoltán, Fejes Edina, Gróbné 
Szenyán Ildikó, Gyarmati Györgyi, Kerényi Judit, Ko-
vács László, Tóthné Meszlényi Ágota, Merza Ágnes, 
Mika János, Putsay Mária, Randriamampianina Roger, 
Rimócziné Paál Anikó, Tänczer Tibor, Thuma Attila, Tö-
rőcsikné Juhász Gabriella, Várnai Tamás. Kocsis Zsófia 
és Lábó Eszter már akkor jött ide dolgozni, amikor az 
MKL, mint szervezeti egység hivatalosan nem létezett.  
Sokszor emlegették az MKL tagjait, mint a „műholdas 
lányok”. Ez azért volt, mert ─ ahogy a névsorban látszik 
─ f őleg lányok dolgoznak(tak), a fiúk hamar kimentek 
dolgozni külföldre, vagy más részlegre kerültek.  
Az adatok mennyiségének (így az egyre több feladat) 
növekedésével sajnos nem hogy növekedett, hanem 
csökkent az MKL létszáma. Az elmúlt 9 évben szeren-
csére ez a csökkenés megállt. Talán egyszer még növe-
kedésnek is indul, hiszen egyre jobban látható, hogyan 
nő a műholdas információk hasznossága.  
Most 2014-ben műholdadatok feldolgozásával foglalko-
zik: Diószeghy Márta, Gróbné Szenyán Ildikó, Kerényi 
Judit, Kocsis Zsófia, Putsay Mária. 

Köszönetnyilvánítás. Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani Diószeghy Mártának, Gróbné Szenyán Ildikó-
nak, Putsay Máriának a segítő észrevételekért, hogy mi-
nél pontosabban vissza tudjuk adni ezen időszak főbb 
eseményeit. 

 


