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Összefoglalás: Emlékek néhány mondatban az OMSZ 1980-as évek távérzékelési és a nagyszámítógépes projektjeiről és 
azok kapcsolatairól. 
Abstract: Memories in some sentences on OMSZ Remote Sensing and his Mainframe Computer Projects from 1980 years 
and their relations. 

 
Örömmel vettem Major György felkérését, hogy néhány 
gondolattal, emlékek felidézésével én is csatlakozzam a 
Tänczer Tibor 80. születésnapja alkalmából szerkesztett 
kiadvány szerzőihez. Ugyan nem műhold- meteorológiá-
val, hanem távérzékeléssel foglalkoztam és foglalkozom, 
így is többször közeli kapcsolatba kerültem Tiborral és a 
műhold-meteorológiával. Volt olyan időszak is, amikor 
közvetlen munkatársaként dolgozhattam vele. A kilenc-
venes évek elején, akkori elnökünk, Mersich Iván kabi-
netjében, Tibor tudományos kérdésekkel, én pedig mű-
szaki vezetőként az OMSZ műszaki fejlesztési kérdései-
vel foglalkoztam. A rendszerváltást követően a közel 
ezerfős, több intézetet is magába foglaló OMSZ átalakí-
tásában kellett részt vennünk, melynek során egy jelentő-
sen kisebb és hatékonyabban működő, korszerű techno-
lógiákat és módszereket használó intézménnyé (digitális 
műholdadatok, automatizált radarhálózat, automata mé-
rőállomások, numerikus modellek, számítógépes rend-
szerek és távközlés, stb.) vált Szolgálatunk. 

Örömmel vettem a felkérést azért is, mert ma már keve-
sen vagyunk, akik Tiborral együtt megéltük a nyolcva-
nas, kilencvenes évek OMSZ-beli eseményeit, megoszt-
hatjuk közös emlékeinket egymással és leírva azokat má-

sokkal is, még mielőtt teljesen a feledés homályába 
vesznének. Most a „tér” és idő kevés ahhoz, hogy teljes 
képet adhassunk erről az időszakról, de én is megpróbá-
lom néhány emlékszállal érzékeltetni azokat az éveket. 
Ezek sok-sok egykor – és néhány ma is itt dolgozó – kol-
légát érintenek, és előre is elnézést kérek tőlük, ha egyes 
esetekben eltérnek emlékeink azonos tényekről vagy 
eseményekről. Nem ferdítés szándéka, csak az emlékezés 
bizonytalansága az oka ezeknek. Fontos megemlíteni, 
hogy a nyolcvanas években az OMSZ több intézményes 
struktúrában működött: a fej a kis OMSZ (Kitaibel Pál 
utca) volt, hozzá kapcsolódott a KMI – Központi Meteo-
rológiai Intézet (Kitaibel Pál utca), a KLFI – Központi 
Légkörfizikai Intézet (Gilice tér), a KEI – Központi Elő-
rejelző Intézet (Hargita tér), az AFK- Alkalmazott Felhő-
fizikai Központ (Pécs) és az obszervatóriumok. 
Friss meteorológus diplomásként 1977-ben kerültem az 
OMSZ KMI Radarmeteorológiai csoportjába és attól 
kezdődően radarmeteorológiával foglalkoztam. Akkori-

ban az OMSZ főhatósága az OMFB – Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság volt, amelynek vezetői kedveltek 
bennünket és anyagi támogatásukkal nagyon komoly fej-
lesztési és tudományos programok indulhattak az OMSZ-

     
Digitális radarképek Napkoron 1986 április 29 én a Csernobili esemény után  

Balra a radar melletti valós idejű, jobbra előrevetített kép a TPA-PERICOLOR képfeldolgozó rendszeren 
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ban. Csak felsorolásszerűen néhány ezekből: jégeső elhá-
rítási rendszerek, többcélú időjárási radarhálózat kiépíté-
se, műhold-meteorológiai fejlesztések és Interkozmosz, 
analóg műholdvétel számítógépesítése, digitális műhold-
vevő és képfeldolgozó rendszer kialakítása, nagyszámí-
tógépes program OMSZ számítóközpont építésével, kon-
zerv-program, agrometeorológiai mérőhálózat, stb. Egy-
egy ilyen program költsége meghaladta az OMSZ akkori 
évi költségvetését! Mai pénzben ezek több milliárdos be-
fektetést jelentettek egyenként is. Mindezek során jelen-
tősen bővült a létszámunk és sok-sok fiatal került a szol-
gálathoz. Tibor KLFI-beli műholdas csapata is bővült, 
ahová csinos fiatal nők is kerültek és talán ekkor alakult 
ki az a hagyomány, hogy az OMSZ műhold-meteoroló-
giáját tradicionálisan többnyire hölgyek művelik. Major 
György sugárzási osztályán inkább fiúk voltak és szinte 
mindnyájan külföldre mentek dolgozni. Nem kell mon-
danom, hogy „logikusan” az OMSZ KMI radarmeteoro-
lógiai csoportja is a KLFI-ben volt, ahol a műholdasok is 
dolgoztak. Ekkor adódott lehetőségem először megis-
merkedni műholdas témákkal. 
A nyolcvanas évek közepén 1984. január 1-től új igazga-
tót kapott a KEI, Kapovits Albertet, és mivel ő vitte a ra-
darhálózat témát a KMI-ben, így én is hozzá kerültem. 
Az OMFB által támogatott műholdas és számítógépes 
programok is ekkoriban kezdtek realizálódni, azaz meg-
kezdődött az önálló számítóközpont építése a KEI mel-
lett, a digitális műholdvevő (METEOSAT, NOAA) fej-
lesztése a BME-vel, a számítógépes képfeldolgozó rend-
szer fejlesztése az SZKI-val. Mindezek fókuszában az 
előrejelzés, a KEI állt. Ennek során 1986. januártól min-
den műholdas téma – így Tiborék is – a KEI-hez kerül-
tek, ahol létrehozták a Távérzékelési és Módszerfejlesz-
tési Főosztályt, Bozó Pál vezetésével. Én lettem a helyet-
tese, aminek oka vélhetően az volt, hogy 1985-ben vil-
lamosmérnöki képesítést is szereztem és 1986-ban veze-
tésemmel elkészítettük az első radar-digitalizálási rend-
szerünket Napkoron, aminek komoly visszhangja lett. 
Meg kell jegyeznem, hogy az UK MetOffice (angol 
szolgálat) 1985-ben vette át az első automata radart, szó-
val próbáltuk tartani a tempót. Kinevezésem után nekem 
is nyakig bele kellett merülnöm a főosztály koordinálá-
sával zajló fejlesztésekbe. A nagy témák mellett (BME, 
SZKI) foglalkozni kellett azzal is, hogy a KEI előrejelzői 
asztalára is kerüljön valós időben műholdkép és műhold-
film is és ne csak a TV-ben lássák azokat. Ez 1986-ban 
meg is valósult saját analóg WEFAX vevővel és az újon-
nan érkezett PERICOLOR képfeldolgozó számítógéppel. 
A főosztályunk nagyon széles témakörökkel foglalkozott. 
A magot jelentő földfelszíni távérzékelés, képfeldolgo-
zás, a radarhálózat mellett a főosztályon állt össze a Dé-
vényi Dezső vezette numerikus csapat, de hozzánk tarto-
zott a csapadék-előrejelzés is, Takács Ágnes vezetésével.  
A nagyszámítógéppel kapcsolatos elképzelések nyomán 
ugyancsak 1986-ban önálló szervezetként megalakult a 
Számítóközpont, aminek Titkos Ervin lett a vezetője. Az 
elképzelések szerint az SZKP-nek minden OMSZ intéz-
ményt ki kellett volna szolgálnia, ide összpontosítva a 
személyi és anyagi erőforrásokat is. A COCOM listás 
R40 kategóriájú nagyszámítógép, a BASF 1986-ben 

üzembe is állt és megkezdődhetett az elképzelés megva-
lósítása (tanfolyamok, KSH számítógépén futtatott prog-
ramok átvitele, stb.). A gép teljesítménye megfelelt az ez 
időben más meteorológiai szolgálatok által is használt 
nagy számítógépeknek és kapcsolódott hozzá egy PC-s 
helyi hálózat is. Sajnos nagyon hamar kiderült, hogy az 
intézmények – KEI, KMI, KLFI – nem voltak abban ér-
dekeltek, hogy forrásaikat elvonják, ezért nem sikerült az 
SZKP és a KEI rendszerinek összekapcsolása (távközlés, 
PC hálózatok), a KMI pedig saját számítóközpontot ho-
zott létre egy középkategóriás TPA1140 számítógéppel. 
Az intézményi viszonyokra jellemzően, például az SZKP 
objektív frontanalízis nem kellett a KEI-nek. Sajnos e vi-
ták egybeestek a rohamos informatikai-technológiai fej-
lődéssel, a határok megnyílásából adódó lehetőségekkel, 
az OMSZ helyzetének változásával (370 fő leépítése 
1990-ben) és a nagyszámítógépes álom lassan elfelejtő-
dött és csak a kilencvenes években tért vissza újra; per-
sze már jelentősen átalakulva – szuperszámítógépek, kö-
zös IT rendszer, adatbázis, stb. 
Távérzékelési főosztályunk 1986-ban az SZKP gépter-
mében üzembe helyezte a TPA1148-Pericolor 2000-
számítógépes képfeldolgozó rendszert, amelynek MIP 
elnevezésű (Modular Image Processing) szoftver cso-
magja műholdas moduljainak kifejlesztésében mi ma-
gunk is részt vettünk (Kecskeméti László, Sipos Győző). 
A tesztelések során és persze azt követően is nagyon sok 
távérzékelési és képfeldolgozási témával foglalkoztunk. 
Csak érintőleg néhány: a LANDSAT műholdak multi-
spektrális felszíni adatainak elemzése, klaszterezési eljá-
rások fejlesztése és alkalmazása, a műholdfelvételek lég-
köri korrekciója, a NOAA TOVS adatok feldolgozása, a 
különböző vetületi transzformációk, talajfelszín hőmér-
sékletek, a digitális radarképek első analízisei (cella azo-
nosítás, követés, előrejelzés). Ugyanebben az időszakban 
jött létre a FÖMI távérzékelési központja is, amely 
ugyanazt a számítógépes parkot kapta meg, mint mi. Az 
OMFB célja két – egy meteorológiai és egy természeti 
erőforrás – kutatást támogató képfeldolgozó központ lét-
rehozása volt.  
Az 1986-os év az időszak legjobb éve volt: nagyszabású 
elképzelések, nagy perspektívájú távlatok. Nagyszámú, 
felkészült és lelkes fiatal kutató, ill. asszisztens dolgozott 
a távérzékelésben és a számítóközpontban is. Ez időben, 
1986. július 8 és 12 között tett látogatást az OMSZ-ban a 
WMO főtitkára, G.O.P. Obasi, aki meglátogatta a számí-
tóközpontot és a főosztályunkat is. Nekem adódott a le-
hetőség ezek bemutatására. Ezekben az években jelentős 
számú publikációt, tanulmányt készítettünk és kiterjedt 
volt a nemzetközi kapcsolatrendszerünk is. A főosztá-
lyunk jó kapcsolatot ápolt a repülőtéren működő, Szalma 
János vezette RMK-val (Repülés Meteorológiai Köz-
pont) és közösen kezdeményeztük egy „nowcasting” 
centrum kialakítását, valamint az LRI-vel (Légiforgalmi 
és Repülőtéri Igazgatóság) egyeztetve javasoltuk a kísér-
leti radarautomatizálási rendszerünk Ferihegyre való át-
telepítését is. 
Általam nem ismert okokból a KEI vezetése 1988-tól 
megszüntette a Távérzékelési Főosztályt, a digitális mű-
holdvevő fejlesztést átadta a Számítóközpontnak. Tőlem 
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elvonták a radarautomatizálás további fejlesztésére ka-
pott OMFB támogatást és nem engedték meg, hogy kí-
sérleti rendszerünket Ferihegyre vigyük. Mindezek 
nyomán 1989-től átkerültem a Számítóközpontba üze-
meltetési osztályvezetőnek. Ekkor kerültem először egy 
csapatba Tänczer Tiborral, aki 1989-ben érkezett a 
Számítóközpontba, amikor Major György lett annak ve-
zetője és ő a helyettese.  
Itt dolgoztam 1991 májusáig, amikor is az OMSZ új el-
nöke, Mersich Iván Tiborral együtt felkért, hogy le-
gyünk közvetlen munkatársai. Ez időszakhoz tartozik 
egy Tiborhoz közvetlenül kapcsolódó, máig nem fele-
dett emlékem. Egy nap, talán 1991 végén, Tibor megke-
resett azzal, hogy az OMFB-ből felkérték egy 
FETIVIZIG által beadott radarpályázat bírálatára. 

Megkérdezte mit tudok erről. „Én készítettem” – mondtam. 
„Akkor támogatom.” – volt a válasz. Ezzel kezdődött radar-
álmom megvalósulása és 1995-ra radarhálózatunk teljesen 
automatizált lett. 
Még egy gondolat befejezésül: magam sajnálom, hogy 
mind a távérzékelés, mind a számítóközpont, mind a digitá-
lis vevő fejlesztés (ez is izgalmas) története úgy alakult, 
ahogy. Komoly lehetőségek voltak akkor a kezünkben, de 
az OMSZ akkori szervezete és vezetése nem tudta kihasz-
nálni azokat. Annak azonban örülök, hogy máig tartó hatása 
van ezen időszakban végzett tevékenységünknek. Jó látni 
néhány akkori kollégát még ma is OMSZ-ban, hogy szinte 
ugyanazzal a lelkesedéssel folytatják az akkor elkezdett 
munkáikat. 

 

OMSZ KLFI műhold művevő rendszere 1984-ből:  
a KEI-ben csak egy képíró berendezés volt. OMSZ KEI Távérzékelési Főosztály tervezett informatikai rendszere 

1986-ból 

    
Az időjárási radarhálózat teljes automatizálása 1995-re valósult meg, radar és műholdas kompozit egy radar munkaállomáson 1997-ben  

Ilyen radarképet azóta se láthatunk, üllős zivatarfelhő vertikális metszete Farkasfáról 1998. július 7-én (jobbra)


