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nyekkel, új módszerekkel. Számos ilyen érdekes előadást 
hallgathattunk meg az elmúlt évek során, ezek közül a 
legutolsó kettőt emelném ki. Az egyik Nagy Roland elő-
adása volt, amelyben a szerző ismertette, hogy a látástá-
volság előrejelzésének támogatására milyen neurális há-
lózatot tervezett és annak eredményeit verifikálta is. A 
másik előadó Steierlein Ákos volt, aki a repülőtéri regu-
láris időjárási távirat ultrarövidtávú leszállási előrejelzé-
sének verifikációját oldotta meg és tesztelte Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren. 

Az MMT Repülésmeteorológiai Szakosztályának előadá-
sai közül mindig érdeklődésre tartanak számot azok az 
előadások, amelyek valamilyen új operatív alkalmazás 
bevezetéséről szólnak. Megemlítenénk Kovács Győző 
előadását amelyben ismertette a Magyar Honvédségnél 
alkalmazásra került TAF verifikáló rendszer működését 
továbbá összehasonlította az MH és az OMSz-nél készült 
előrejelzéseket. Ami a további terveket illeti 2015 őszétől 
az OMSz-ban folyó repülésmeteorológai fejlesztésekről 
fogunk előadásokat hallani. 
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A Magyar Meteorológiai Társaság Nyíregyházi Csoport-
ja 2012. május 8-án alakult 11 taggal. Háttér intézménye 
a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi 
Intézete. Megalakulásakor a Csoport a hallgatóknak az 
éghajlattan tantárgyhoz kapcsolódó ismereteinek bővíté-
sét, a meteorológiának a tananyagon kívüli területeinek 
megismertetését és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
legújabb eredmények áttekintését tűzte ki célul. A Cso-
port elnökének Tar Károlyt, titkárának pedig Dobány 
Zoltánt választotta a tagság, akik a 2014. szeptemberi 
tisztújító rendezvényen újra bizalmat kaptak. Az elmúlt 
három évben 13 rendezvényt szerveztünk 15 előadással, 
közösen a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztályá-
val. Rendezvényeink látogatottsága jónak mondható, a 
hallgatóság létszáma 20 és 50 fő között változott, átlago-
san kb. 30 fő. 

A rendezvényeinken elhangzott előadások listája időren-
di sorrendben:  

2012. május 8., alakuló ülés: A Magyar Meteorológiai 
Társaság tevékenységének bemutatása (Tar Károly, a 
Társaság társelnöke), Dunkel Zoltán, az Országos Me-
teorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társa-
ság elnöke: A jövő erőforrása az időjárás és az éghajlat. 
A nemzeti meteorológia intézetek szerepe ma és a jö-
vőben.  

2012. október 18.: Németh Ákos vezető-tanácsos, éghaj-
lati szakértő (OMSz Éghajlati Osztály): Turisztikai 
klimatológia - Az éghajlat és az időjárás, mint a turiz-
mus kulcstényezője? 

2012. november 13.: Dobány Zoltán (NYF TFI), főisko-
lai docens: A felhők világa. 

2013. február 21.: Wantuch Ferenc (Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság): Légköri 
elektromosság, villámok, villámmegfigyelő rendszerek. 

2013. március 19.: Dobány Zoltán főiskolai docens: A 
monszun jelenség és tanításának problémái. 

2013. május 14.: Mika János egyetemi tanár, EKF: Az 
éghajlatváltozás kihívásai 

2013. október 15.: Dobány Zoltán főiskolai docens: He-
lyi szelek Földünkön, Tar Károly egyetemi magánta-
nár: Kárpátok és az Alföld légcseréjének szélenergeti-
kai vonatkozásai. 

2014. február 25.:  Lakatos Mónika (éghajlati szakértő, 
Országos Meteorológiai Szolgálat): Hazai éghajlati 
változások a mérések tükrében. 

2014. március 25.: Pajtókné Tari Ilona és Mika János 
(EKF): A klímaváltozás új tudományos és oktatási ki-
hívásai. 

2014. április 8.: Hanusz Árpád (egyetemi tanár, Nyír-
egyházi Főiskola, Turizmus és Földrajztudományi In-
tézet): Szélsőséges időjárási helyzetek hatása  a turiz-
musra. 

2014. szeptember 30.: Magyar Meteorológiai Társaság 
Nyíregyházi Csoportjának tisztújító ülésére.  

2015. február 24.: Szegedi Sándor (tanszékvezető egye-
temi docens, Debreceni Egyetem Meteorológiai Tan-
szék): Városklíma kutatások a Debreceni Egyetem Me-
teorológiai Tanszékén. 

2015. március 10.: Dobány Zoltán (főiskolai docens, 
Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi 
Intézet): A helyi szelek rejtelmei. 
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