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Az Országos Meteorológiai Szolgálat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretében az e-környezetvédelem területén benyújtott, „A magyarországi időjárási radarhálózat bővítése
és csapadékmérési adatainak minőségi javítása” című pályázatával támogatást nyert.
A projekt célja egy negyedik meteorológiai radar üzembe helyezése a szentesi kistérséghez tartozó
Lapistó melletti katonai területből leválasztott telekrészen, mellyel lehetőség nyílik a dél-alföldi régió és a
közvetlen országhatáron kívüli területek lefedettségének javítására. A projekt fő elemének hasznosulása
elsősorban a dél-alföldi régióra, további elemei pedig az egész országra kiterjednek.
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hajtott végre a
folyamatok ultrarövidtávú előrejelzéséhez szükséges úgynevezett intenzív megfigyelések, meteorológiai
veszélyes időjárási folyamatok ultrarövidtávú előrejelzéséhez szükséges úgynevezett intenzív
távérzékelési megfigyelőrendszerek területén. Ezek közé tartozik az országos időjárási radarhálózat is, amely
megfigyelések, meteorológiai távérzékelési megfigyelőrendszerek területén. Ezek közé tartozik az
alapvetően a csapadékesemények megfigyelését, intenzitásuk mérését és az események időbeli nyomon
országos időjárási radarhálózat is, amely alapvetően a csapadékesemények megfigyelését,
követését végzi. A csapadék nagyfelbontású területi és időbeli eloszlásának meghatározása elengedhetetlen a
intenzitásuk mérését és az események időbeli nyomon követését végzi. A csapadék nagyfelbontású
heves időjárási eseményeknél (pl. zivatarok, jégeső), az élet és vagyonvédelmi riasztásoknál. Az időjárási
területi és időbeli eloszlásának meghatározása elengedhetetlen a heves időjárási eseményeknél (pl.
radarok méréseinek korlátai is vannak. A radar telepítési pontjától távolodva a mérő impulzusnyaláb egyre
zivatarok, jégeső), az élet és vagyonvédelmi riasztásoknál. Az időjárási radarok méréseinek korlátai is
messzebb kerül a föld felszínétől, valamint egyre nagyobb térfogatra tágul, ami a mérések pontosságát,
vannak. A radar telepítési pontjától távolodva a mérő impulzusnyaláb egyre messzebb kerül a föld
megbízhatóságát rontja. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai mérések alapján elmondható: a nagyobb
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A fejlesztés eredményeként európai szinten is kiemelkedő, a legújabb technikai vívmányoknak megfelelő
eszközökből álló rendszer jön létre. A tervek szerint 2014 végére fejeződnek be a munkák, az új radar
2015-ben áll operatív üzembe. A radar mérési információk az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján
ingyenesen elérhetők lesznek az állampolgárok számára.
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