
L É G K Ö R  61. évfolyam (2016) 129 

 

SÁROSPATAKON TARTOTTÁK A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG  
36. VÁNDORGYŰLÉSÉT 

THE 36TH BIENNIAL ITINERANT CONFERENCE OF HUNGARIAN 
METEOROLOGICAL SOCIETY WAS HELD IN SÁROSPATAK 

A Meteorológiai Társaság 1955 óta, eleinte évente, majd kétévente 
megrendezésre kerülő Vándorgyűlését, amely immár a 36. ebben a so-
rozatban, 2016. augusztus 25−26-án, Sárospatakon tartotta. Legutóbb 
1967-ben volt a Vándorgyűlés Patakon, a Jégeső elhárítás Magyaror-
szágon témában, ami akkor egy nagyon új, fejlesztésre váró területnek 
számított. Az idei év témaválasztása szélesebb volt: Meteorológia, 
Fenntarthatóság, Éghajlatváltozás. A hely kiválasztásában közreját-
szott, hogy Patakon majd félévszázada járt a Társaság, s az is, hogy a 
helyiek nagyon szívesen invitálták közösségünket. Köszönetet kell 
mondanunk a szervezés megkezdésekor még főiskolai kar vezetőjének 
Kelemen Juditnak, az ötlethez való készséges hozzáállásáért, és  
Stóka György intézetigazgatónak, aki személyes közreműködésével, 
egyszemélyes helyi szervezőként mindent megtett azért, hogy a meteo-
rológusok összejövetele zavartalanul megvalósuljon, s a kollégák nem-
csak szakmai, hanem egyéni látogatóként is nagyon jól érezzék magu-
kat a magyar történelem fontos színhelyén, Árpádházi Szent Erzsébet 
szülőhelyén, az ősi diákvárosban. A Vándorgyűlés szakmai előadásait 
az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) Sárospataki Comenius Campusá-
nak dísztermében tartottuk. A korábbi gyűlések gyakorlatától eltérően, 
ezúttal nem volt regisztrációs díj, annak reményében, hogy a díjmentes 
konferenciára többen fognak jelentkezni. Ez a várakozás sajnos nem tel-
jesült. A Vándorgyűlésre 54-en regisztráltak. Az 5 protokoll résztvevő 
mellett még 3 külső érdeklődő is felkereste a gyűlést. Hagyományosnak 
mondható módon az ELTE Nyári iskolájának mintegy tucatnyi résztve-
vője is meghallgatott néhány előadást. Elmondhatjuk, hogy a Vándor-
gyűlést felkeresők száma elérte a 75 főt. A Vándorgyűlésre 24 előadás-
sal és 8 poszterrel jelentkeztek. A szakmai program előtt meleg szavak-
kal és az éghajlatváltozás kérdése iránti őszinte érdeklődéssel köszön-
tötte a megjelenteket Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselő-
je Sikora Attila, Sárospatak alpolgármestere, Kelemen Éva a járási hiva-
talvezető, Ollé János, az EKE rektorhelyettese és Kelemen Judit főigaz-
gató. A megnyitó keretében az MMT egy szerény ajándékkal köszönte 
meg Stóka Györgynek szíves közreműködését. A plenáris ülés kereté-
ben Feiler József  Nemzetközi klímapolitika - Párizs után, Mika János 
A meteorológia kihívásai és lehetőségei az ENSZ Fenntartható Fejlődé-
si Célok (2016−2030) megvalósításában, majd az MMT külföldi tiszte-
leti tagja Pavol Nejedlík tartott előadást Drought monitoring in Slovakia 
címmel. A szekciót Puskás János tudománytörténeti előadása zárta: Re-
formátusok a klímakutatásban. A Statisztikus és alkalmazott klimatoló-
gia szekció levezető elnöke Radics Kornélia, míg a szekció összefogla-
lója, a Vándorgyűlések történetében először élve ezzel a lehetőséggel, 
Pongrácz Rita volt. Az elhangzott előadások: Kocsis Tímea, Törcsvári 
Zsolt, Anda Angéla: Különböző idősorelemzési vizsgálatok eredménye-
inek összehasonlítása egy meteorológiai adatsoron; Bihari Zita, Lakatos 
Mónika, Szentimrey Tamás: Rácsponti adatbázisok az éghajlat megfi-
gyelésére Magyarországon és környezetében; Dobi Ildikó: Műholdas 
alapú szolár atlaszok áttekintése; Baranka Györgyi: Várostervezési esz-
közök a hőszigethatás csökkentésére; Németh Ákos: Amit ma a turiszti-
kai klímaindexekről tudni lehet; Sebők István: Milyen kihívásokkal kell 
szembenéznünk a klíma, az éghajlat megfigyelésekor? Lakatos Mónika, 
Wiedinger Tamás, Bihari Zita: PannEx – egy formálódó kutatási 
együttműködés a Kárpát-medencében.  
A tervezett poszter-bemutató szekció az eredetileg tervezett formájában, 
az erős időbeli csúszás miatt elmaradt, de a poszterek kiállítása termé-
szetesen megtörtént, s szintén újdonságként a Vándorgyűlések történe-
tében poszter-versenyre került sor. A résztvevők szavazhattak a legjobb 
poszterre. A legtöbb szavazatott kapott poszter kiállítóinak díja egy 
üveg tokaji bor és oklevél volt, amit a záró ceremónia során adtak át 
Lakatos Mónikának és Hoffmann Lillának. A kiállított poszterek: 
Skarbit Nóra, Gál Tamás, Unger János: Szegedi városklíma mérőállo-
más-hálózat; Bíróné Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Szentimrey Tamás, 
Bihari Zita, Lakatos Mónika: A csapadék 30 évi havi átlagainak tulaj-
donságai Magyarországon; Csákberényi-Nagy Gergely, Bedő Domon-
kos, Lázár István, Mika János: A helyi időjárás hatása a napelemek ha-

tásfokára; Bottyán Emese, Bellocchi Gianni, Sándor Renáta, Dobor La-
ura, Horváth Ferenc, Barcza Zoltán: Gyepes területek szénmérlegének 
modellezése a Biome-BGCMuSo modellel; Dian Csenge, Pongrácz Ri-
ta, Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit: Hősziget intenzitás vizsgálatok 
Budapest IX. kerületében helyszíni mérések alapján; Fricke Cathy, De-
zső Zsuzsa, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: A vegetáció felszíni 
hőszigetre gyakorolt hatásainak elemzése NDVI vegetációs index fel-
használásával Budapest XII. kerületére; Göndöcs Júlia, Breuer Hajnal-
ka, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: WRF modellel készített városi 
hősziget jelenség vizsgálata és validációja Budapest térségére; Zsilinszki 
Anna, Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita: A Kárpát-
medence magaslégköri cirkulációs viszonyainak szinoptikus-
klimatológiai vizsgálata; Hoffmann Lilla, Lakatos Mónika: Az éghajlat-
változás hatása az intenzív csapadékok alakulására.  
Az első nap estéjére A Boros borbárban szervezett hagyományos baráti 
vacsora előtt az érdeklődők meglátogathatták a Református Kollégium 
Könyvtárát, ahol a vezető néhány meteorológiai, időjárási régiséggel is 
kedveskedett a Könyvtár bemutatása mellett. A háromfogásos vacsora 
borkóstolóval volt egybekötve, ahol négy tokaji bort ízlelhettek meg a 
vendégek. A második nap első szekciójának, az Éghajlatváltozásnak 
Kovács László volt az elnöke és Lakatos Mónika a raportőre. Az el-
hangzott előadások: Pieczka Ildikó, Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Sza-
bóné André Karolina: Regionális klímamodell-szimulációk eredményei 
az új RCP-szcenáriók figyelembevételével; Csorvási Anett: Kihívások 
és eredmények - Az ALADIN-Climate regionális klímamodellel végzett 
vizsgálatok bemutatása; Kis Anna, Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Szabó 
János Adolf: A Felső-Tisza vízgyűjtő vizsgálata éghajlati és hidrológiai 
szimulációk felhasználásával; Kovács Erik, Puskás János: A szélsősé-
ges éghajlati paraméterek változása a Kárpát-medence nyugati részén; 
Tarczay Klára: A klímaváltozás kihívásai a méhekre és méhészetre; 
Dunkel Zoltán: Magyarországi klímaváltozások nyomon követése a 
hőmérsékleti térképek alapján. A záró szekció, az Alkalmazott meteoro-
lógia elnöke Puskás János, a szekció összefoglalója Molnár József volt. 
Az elhangzott előadások: Weidinger Tamás, Nagy Balázs, Mádlné Sző-
nyi Judit, Tordai Ágoston: Energiamérleg-komponensek: mikro-
meteorológiai mérések a Gellért-hegy belsejétől a Magas-Andokig; 
Kinyó Zsolt: V.S.M. és az időjárás; Bonta Imre: Veszélyjelzések készí-
tése az OMSZ-ban; Molnár Gergely, Gyöngyösi András Zénó, Gál Ta-
más: A WRF modell városi paramétereinek módosítása szegedi statikus 
adatok felhasználásával; Lázár Dóra, Weidinger Tamás: Ózonkoncent-
ráció-előrejelzés és érzékenységi vizsgálat a WRF-SMOKE-CMAQ 
modellrendszer felhasználásával a Kárpát-medencére; Szabóné André 
Karolina, Bartholy Judit, Pongrácz Rita: Hideg légpárnák vizsgálata az 
ERA-Interim reanalízis felhasználásával; Nyitrai László, Tóth Róbert: 
Globális aerológiai adatbázis és ami mögötte van.  
A konferencia zárása után, a még megmaradt hallgatóság a Rákóczi 
Panzióban fogyasztott el egy egyszerű menüt, majd ezt követően a vál-
lalkozó és érdeklődő résztvevők megtekinthették a Comenius Campus 
vendégeként, szakszerű vezetéssel a sárospataki várat. Akikben még 
ezután is volt energia, azok elmentek a Tengerszem nevű elhagyott bá-
nyához, ami egy igazi természeti érdekesség. Augusztus 26-án, szomba-
ton a Társaság szervezésében, Molnár Józsefnek, a beregszászi magyar 
főiskola tanárának lelkes vezetése mellett, a Vándorgyűlés 25 résztve-
vője átlátogatott Kárpátaljára. Először a Beregszászi Főiskola 
−valamikor magyar királyi bíróság− szépen helyreállított épületében 
ismerkedhettek meg a kirándulók az ott folyó magyar nyelvű oktatással 
és képzéssel. A Beregszász városában tett rövid séta, −amelynek során a 
híres piacot is meglátogatta a társaság−, után elmentünk a beregszászi 
meteorológiai állomásra, amely, nem meglepő módon a legmelegebb 
pont Nyugat-Ukrajnában. A hagyományos műszerek mellett számos 
sugárzás és háttérszennyezettség-mérő eszköz között felfedezhettünk 
egy hagyományos napfénytartam-mérőt is. A szakmai látogatás után 
először Csetfalva református temploma a csodás kazettás mennyezettel 
és a fa haraglábbal, majd a munkácsi vár felkeresése volt a program. 

 

  




