Befejezték az építkezést – Az új radart decemberben szállítják Medinára
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A medinai radarkomplexum kivitelezése a végső stádiumához ért. A híradóinformatikai, valamint biztonságtechnikai rendszerek telepítése még folyamatban
van.
Az építőipari munkák befejeződtek Medinán, november 19-én elkezdődött a
radarkomplexum műszaki átadás-átvételi eljárása, amely kizárólag az elkészült
építészeti, gépészeti elemekre terjed ki, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium
sajtóosztálya. Az építmény használatbavételi engedélyét november 6-án kérelmezték, a
HM Hatósági Hivatal szerdán folytatta le az engedély kiadásához kapcsolódó helyszíni
szemlét.
A radart, melyet a gyártó olasz SELEX ES cég telephelyén tárolnak, decemberben
szállítják Medinára, ekkor kezdődik el a szerkezet telepítése. A kivitelezés a tervek
szerint halad, a radarkomplexum teljes körű befejezésének időpontja 2014. január 31.
Ezt követően már csak a radargyártó olasz SELEX ES cég munkatársai dolgoznak a
helyszínen. A berendezés hadrendbe állításának feltételeit a jövő év végéig kell
megteremteni, és úgy tűnik, hogy ennek nem lesz akadálya.
Az új 3D-s NATO-lokátor hatótávolsága lényegesen nagyobb az eddiginél, képességeit
jól illusztrálja, hogy közel 200 kilométerről képes felderíteni egy 30 centiméter
átmérőjű fémgömböt. A RAT 31 DL típusú szerkezet a régiekhez képest nem csak a
tárgyak ferde távolságát és oldalszögét, de a magasságát is mutatja. Ezt a három
adatot a régiek közül két berendezés csak együtt tudja produkálni. Emellett a
radarberendezés a régieknél sokkal alacsonyabb költséggel üzemeltethető.
A honvédelmi tárca különös figyelmet szentelt annak, hogy ne lakott és
természetvédelmi területen épüljön meg a háromdimenziós radar, lehetőség szerint ma
is működő radarállomás modernizációjaként valósuljon meg a beruházás, és biztosítsa
hazánk légterének ellenőrzését, áll a minisztérium közleményében.
Nagyrészt a NATO fedezi a költségeket
A még szovjet technikát váltó, három radarból álló modern lokátor-rendszer két eleme
rendben megépült Békéscsabán és Bánkúton. A harmadik radar helyéül a Mecseket
jelölték ki, de az építkezés Tubesen és a Zengőn is meghiúsult. Az új helyszín, Medina
kiválasztása NATO és nemzeti szakértők bevonásával történt. A NATO nemzetek
szakembereinek egyetértését a helyszín kiválasztásával kapcsolatban az is mutatja,
hogy a radartorony megvalósítási költségének 94 százalékát a NATO közös költségéből
fedezik, közölte a minisztérium. A működési költségekhez további 19 éven keresztül
hozzájárul a szövetség.
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