
Könyvbemutató

Ég és Föld közötti kapcsolatok
 Az űrtávközlés története, elmélete és gyakorlata

Világűr Társadalomtudományi Kutatóműhely

Jelenleg egy műholdas paradigmaváltás közepén vagyunk: egy ideje szinte 
már napi hír, ahogy újabb és újabb műholdak százai kerülnek az űrbe, a fejlő- 
dés pedig a jövőben is csak gyorsulni fog, a jelenleg bevezetés alatt álló tech-
nikák ugyanis már a műholdak összefüggő rendszereivel számolnak az ed-
digi egyedi megoldások helyett. Az erre való felkészülést segíti az az átfogó 
kötet, amelynek hivatalos bemutatója ez az esemény. A tavaly decemberben 
megjelent “Ég és föld közötti kapcsolatok Az űrtávközlés története, elmélete  
és gyakorlata” című könyv szerzői a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
munkatársa, a kötet szerkesztője és egyik szerzője az NKE Világűr Társa- 
dalomtudományi Kutatóműhely tagja is.

E kötet az űrtávközlés fejlődésének az egyes állomásait, a műholdas  rendszer-
ekkel megvalósuló rádiótávközlés működésének és ezzel összefüggésben  
a frekvenciagazdálkodásnak az alapjait, a rádiórendszerek együttélésének biz- 
tosítását szolgáló nemzetközi frekvenciakoordináció szabályait, a hazai mé- 
rőszolgálati tevékenységet kívánta bemutatni. Emellett képet ad továbbá  
az űrtávközlés nemzetközi jogi összefüggéseiről, az űrhadviselésről és a fej- 
lődés várható irányairól is. 

2021. november 16.,
Kedd, 16:30 - 19:30

1083 Budapest,
Ludovika tér 2.

Ludovika Főépület
Földszint - 49.
(Zrínyi Miklós terem)

A program:
16:30 - 17:00: regisztráció, érkezés
17:00 - 17:20-ig köszöntők  
Dr. Nyakas Levente, NMHH Médiatudományi Intézet vezetője,  
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, NKE egyetemi docens, VTKM kutatóműhely vezető, 
Dr. Gábor Zsolt, főszerkesztő, WoltersKluwer Kiadó Kft.)

17:20 - 17:50 – A könyv bemutatása
Dr. Kovács Kálmán, egyetemi docens, BME 
Dr. Bacsárdi László, egyetemi docens, BME 
Dr. Huszty Gábor, az ENTEL Kft. vezetője

17:50 - 18:30: kerekasztal  
Dr. Vári Péter NMHH főigazgató-helyettes, SZE egyetemi docens, NKE címzetes egyetemi tanár 
Dr. Bartolits István NMHH főosztályvezető, BME címzetes egyetemi docens 
Dr. Daczi Diána NMHH szakértő, NKE doktorandusz 
Dr. Orbán József NMHH szakértő, BME címzetes egyetemi docens

18:30 - 19:00 – állófogadás

- Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
- Regisztrálni a következő linken lehet: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1382/
 - A belépéshez védettségi igazolvány helyszínen való felmutatása szükséges.
- Az eseményen maszk viselése kötelező.
- Az esemény pontszerző.


