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Összefoglalás. Magyarországon az első dokumentált meteorológiai radar-megfigyeléseket 1969 nyarán végezték Budapest 
nemzetközi repülőterén, Ferihegyen, ami a hazai radarmeteorológia megszületését jelentette. Az elmúlt 50 év alkalmat ad e 
szakterület hazai fejlődésének áttekintésére, amelynek során mára nélkülözhetetlenné váltak e mérések a mindennapi élet 
számára és az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Doppler duál-polarizációs radarjainak mérései integrálódtak a 
több száz radarból álló európai meteorológiai radarhálózatba az EUMETNET OPERA keretein belül. Az áttekintés során a 
szerző, teljességre törekedve, a Szolgálatnál történteken kívül (radarhálózat, jégeső-elhárítás) foglalkozott a meteorológiai 
radarok hadseregen belüli alkalmazásaival, valamint az IDŐKÉP hajóradarokból álló radarhálózatával is. 
 
Abstract. In Hungary the first documented meteorological radar observations were made in the summer of 1969 at Buda-
pest's international airport, Ferihegy, which meant the birth of the „domestic” radar meteorology. The past 50 years provi-
des an occasion to prepare an overview on the domestic development of this field. It became obvious that these measure-
ments are indispensable for the everyday life and the measurements of Doppler dual-polarization radars of the Hungarian 
Met Service was integrated into the European weather radar network consisting of hundreds of radars within the EUMET-
NET OPERA framework. In this overview the author aiming for completeness beyond that were happened at the Met Ser-
vice (radar network, hail prevention) tackles the meteorological radars applied by the army and the IDŐKÉP radar network 
built up from modified ship born radars. 

 
Előszó. Néhány évvel ezelőtt a radarmeteorológia téma-
körében egy előadásra készültem a MMT 2014. évi ván-
dorgyűlésére, amelynek témája a meteorológia tudomá-
nyos és gyakorlati jellegű kihívásai volt. Az anyaggyűj-
tés során döbbentem rá, hogy lassan 50 éve folynak rend-
szeres időjárási radarmegfigyelések Magyarországon az-
zal a céllal, hogy mind pontosabban és megbízhatóbban 
szolgálják ki a legkülönbözőbb felhasználói igényeket a 
legszeszélyesebb meteorológiai elem, a csapadék térbeli 
és időbeli eloszlásával kapcsolatban. A fél évszázad 
közel két emberöltő! Ma már a harmadik generáció dol-
gozik azon, hogy válaszokat adjon a radarmeteorológiá-
val kapcsolatos tudományos és gyakorlati jellegű kihívá-
sokra. A radarmeteorológia célterülete a kezdetektől vál-
tozatlan: a légkör csapadék folyamatainak megismerése, 
ugyanakkor egy interdiszciplináris, alkalmazott tudo-
mányterület, amely rendkívül érzékeny a mikrohullámú 
technológia és a számítástechnika fejlődésére, ezért fo-
lyamatosan változó kihívásokkal szembesülnek e szakte-
rület művelői. A kihívásokkal kapcsolatos feladatokat 
sohasem lehet befejezni, de úgy gondolom, érdemes len-
ne megállni és körülnézni, hol vagyunk, honnan jöttünk 
és hová tartunk, és nemcsak megállni kell, hanem ünne-
pelni is, hiszen a kudarcok mellett sok dicsőséget is ho-
zott ez a fél évszázad. Honnan is az 50 év? Lehetne vi-
tatni mely kezdeti eseményhez kapcsoljuk a hazai radar-
meteorológia megszületését Úgy gondolom, ez leginkább 
az 1969-es év lehet, ami az első publikált hazai meteoro-
lógiai radarmegfigyelések éve Magyarországon (Ka-
povits, 1971). 
 
Tudom a könyvtárunk polcain kutakodva találhatók 
olyan dokumentumok, amelyekből megismerhető lehetne 
az elmúlt félévszázad hazai radarmeteorológia története, 
de úgy gondoltam, érdemes egy LÉGKÖR cikkben is ki-
egészíteni a vándorgyűlésen az elmúlt 50 évről elmon-

dottakat. Bár szándékom volt, de a korlátozott terjedelem 
miatt nem tudok teljes képet adni az elmúlt 50 évről, és 
valószínűleg nem is lesz kiegyensúlyozott az írásom, mivel 
az 50-ből „csak” 42 évben voltam személyesen is érintett. 
Friss fizika-meteorológus diplomásként 1977-ben csatla-
koztam a KMI1 Radarmeteorológiai csoportjához, amely-
nek feladata az OMSZ időjárási radarhálózatának létrehozá-
sa volt. Azóta a radarmeteorológiában dolgozom. A cikk 
megírásakor a személyesen átéltek mellett támaszkodtam az 
1995-ben készült „Fejezetek a Magyar Meteorológia törté-
netéből” c. OMSZ kiadványra, valamint a LÉGKÖRben 
2004-ben Kapovits Albert „Radarmeteorológia meghonosí-
tása Magyarországon” és Dombai Ferenc „Adalékok a ra-
darmeteorológia hazai történetéhez” cikkekben leírtakra. 
 
Előzmények. A korai időkben, a 60-as években még a 
fejlett ipari országokban sem rendelkezett minden meteo-
rológiai szolgálat operatívan használt időjárási radarok-
kal. Csak a nagyon forgalmas, gyakori és heves zivatarok 
fellépésével terhelt repülőterek engedhették meg maguk-
nak ilyen költséges megfigyelő eszköz rendszerbeállítá-
sát. A 60-as években az OMI (Országos Meteorológiai 
Intézet), „Szolgálatunk” akkori vezetője, Dési Frigyes, az 
enyhülő nemzetközi légkör kedvező lehetőségeit kihasz-
nálva, az ENSZ Fejlesztési Segélyalapja támogatásának 
keretében 12 fiatal meteorológust küldött ösztöndíjas ta-
nulmányútra a meteorológia korszerű tudományágai és 
eredményei tanulmányozására. 
 
E fiatalok egyike Kapovits Albert a radarmeteorológia 
témakörében 1967 elején fél évre Kanadába, a montreali 
McGill Egyetem fizikai tanszékén működő Stormy 
Weather Grouphoz, majd azt követően fél évre Szovjet-

 
1 Központi Meteorológiai Intézet, az OMSZ egyik szervezete 1970 és 

1993 között 



L É G K Ö R  64. évfolyam (2019) 141 
unióba a Leningrádi Geofizikai Főobszervatóriumba me-
hetett ösztöndíjas tanulmányútra. Az előzmények közé 
kell sorolnunk azt a Szovjetunióbeli 1968-as tanulmány-
utat is, amelyre a hazai jégeső-elhárítás előkészítése kap-
csán került sor. Csaplak Andor a Honvédség és Wirth 
Endre az OMI részéről vett részt rajta. Ezen utak tapasz-
talataira támaszkodva készültek azok a középtávú tervek 
az OMI-ban és a Honvédségnél, de az OVH-ban (Orszá-
gos Vízügyi Hivatal) is, amelyek az időjárási radarmeg-
figyelések hazai bevezetését tűzték ki célul. 
 
A BWR-X12 korszak – az első publikált radarmegfi-
gyelések 1969. Az OMI vezetői 1967-ben a szomszédos 
országok meteorológiai szolgálatainak gyakorlatát kö-

vetve az LRI-vel (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgató-
ság) együttműködve úgy döntöttek, hogy egy kispotenci-
álú időjárási radart fognak telepíteni Budapesten. A ra-
darberendezést Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőté-
ren helyezték üzembe 1969-ben (1. ábra). 
Ez volt a BWR-X12, NDK gyártmányú, 3 cm-es hullám-
hosszon működő hajófedélzeti radarból kialakított időjá-
rási radar. Műszaki kiszolgálását a MALÉV radar-
műszerészei látták el, a megfigyeléseket maguk az ügye-
leti szolgálatot teljesítő meteorológusok, vagy a munká-
jukat segítő technikusok végezték. A vezérlőpult és az 

indikátorernyő a meteorológiai eligazítóknál volt elhe-
lyezve, így a meteorológusok és a tájékoztatásra váró pi-
lóták közvetlenül a radar képernyőjén láthatták a kiala-
kult zivatargócokat, követhették mozgásukat és fejlődé-
süket. Annak ellenére, hogy a BWR-X12 kispotenciálú 
időjárási radar volt, azaz csak a néhány mm/h intenzitást 
elérő csapadékot lehetett vele felderíteni, arra alkalmas 
volt, hogy a felhasználók megszokják és igényeljék a 
rendszeres meteorológiai radaradatokat. Az első doku-
mentált radarmérések 1969 nyarán történtek a BWR-X12 
radarral (2. ábra). 
 
Már a kezdetekben cél volt a radarmegfigyelések rend-
szeressé tétele és az adatok sokirányú felhasználása. En-
nek érdekében részletes megfigyelési útmutatót készítet-
tek, és a telexen történő adattovábbításhoz a nemzetközi 
gyakorlatban akkoriban elterjedt ún. RADOB kód helyet-
tesítésére a megfigyelt echók térbeli eloszlását is láttató 
speciális kódolási eljárást dolgozott ki Kapovits Albert és 
Völker József. A mérések adatainak értékelésével több 
munkatársunk és hidrológus kollégánk is esettanulmá-
nyokban és tudományos dolgozatokban foglalkozott 
(Bodolainé Jakus Emma, Kapovits Albert, Bartha Péter, 
Hirling György). A BWR-XI2 radar üzemeltetését 1979-
ben állították le, amikor megérkezett az első MRL-5 ra-
dar. 
 
Meteorológiai lokátorok a Honvédségnél. A meteoro-
lógiai radarok hazai katonai alkalmazása 1971-ben kez-
dődött, amikor is a pápai katonai repülőtéren telepítésre 
került a szovjet gyártmányú MRL-1 típusú két hullámsá-
vú 0,86 és a 3 cm-es hullámhosszon működő meteoroló-
giai lokátor (3. ábra). A második és harmadik MRL-1 
radar felállítására Taszár és Kecskemét katonai repülőte-
reken került sor. E repülőtereken közel 100 db katonai 
repülőgépet kellett kiszolgálni akkoriban a helyi katonai 
meteorológiai szolgálatoknak. Az MRL-1 rövidebb hul-
lámhosszán a repülőtér közelében kiválóan lehetett ész-
lelni a kialakuló konvektív felhőzetet, sőt sok esetben 
még a határréteg hullámosodását is, ami a gomolyképző-
dést megelőző állapot. 
 
Az MRL-1 lokátorok kihelyezett indikátor- és vezérlő-
egységei a repülőtéri meteorológiai szolgálatoknál voltak 
elhelyezve, ami lehetőséget adott a képernyőről való 
közvetlen tájékozódásra a meteorológiai szolgálatok 
számára. A katonai radarokkal nem végeztek rendszeres 
méréseket, mérésre utasítást a repülésvezető adhatott az 
időjárási helyzet és a repülési feladatok függvényében. A 
nagyon szemléletes elsődleges képpel megelégedve a 
mérésekről nem archiváltak adatokat, bár lehetőség volt 
fényképfelvételek készítésére is a képernyőről (4. ábra). 
A lokátor műszaki személyzete egy tiszt és egy tiszthe-
lyettes volt. 
 
A kiöregedő MRL-1-eket 1989-ben a két hullámsávú 
MRL-5 meteorológiai lokátor váltotta fel mindhárom re-
pülőtéren. Az MRL-5 lokátor szintén kihelyezett vezérlő- 
és indikátoregységgel került telepítésre. A jégeső-
elhárítási célokra kifejlesztett 3,26 és 10,6 cm-es hullám-
hosszon működő MRL-5 lokátor kezelő szervei, a beépí-

 
1. ábra: BWR X-12 radar Ferihegyen 1969 (A radarechó és a 

toronykép montázsa az 1976-os OMSZ füzetből, MTI fotó) 
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tett izo-echó berendezése és nagy képernyője nagyban 
megkönnyítette a méréseket. 
 
Az MRL-5-ök honvédségnél történő rendszerbe állításá-
val kialakult az a kedvező helyzet, hogy az országon be-
lül a polgári és a katonai szolgálatnál azonos típusú radar 
volt használatban. Ebben az időszakban 9 db MRL-5 ra-
dar működött az országunkban, 3 db az OMSZ hálózatá-
ban, 3 db a katonai meteorológiai szolgálatoknál és 3 db 

a Bács illetve a Baranya megyei jégeső-elhárító szerve-
zeteknél (5. ábra). Sajnos ezt a kedvező helyzetet nem 
tudtuk kihasználni és nem alakult ki komolyabban vehető 
radarmeteorológiai együttműködés sem tudományos, 
sem technikai illetve módszertani területeken az egyes 
intézmények között. 
 
Az OMSZ radarhálózata automatizálásában elért sikerek, 
melyek 1995-re a szinkronizált digitális mérések beveze-

tésével lehetővé tették az országos radar kompozitok ké-
szítését és eljuttatását a különböző felhasználóinkhoz, 
felkeltették a katonai meteorológiai szolgálatok vezetői-
nek figyelmét. Ennek eredményeként 2003-tól az álta-
lunk kifejlesztett 4 processzoros WRP-Q radarvezérlő 
számítógépre alapozva számítógépesítették a katonai me-
teorológiai radarokat is, és ezt követően elérhetővé váltak 
a digitális radarképek a helyi szolgálatoknál és a közpon-
ti katonai meteorológiai szolgálatnál is. Ez lett a DMRI – 

Digitális Meteorológia Radar Információs rendszer (6. 
ábra). Sajnos a központi elérhetőség néhány év után 
megszűnt, aminek fő oka a szervezeti tagoltság volt, ami 
miatt nehézkesé vált a szinkronizált mérések fenntartása 
és a rendszer informatikai támogatása. 
 
Napjainkra időszerűvé vált a közel 30 éves MRL-5 rada-
rok kiváltása a MH-nál. Erre lehetőség 2019-ben adódott, 
amikor NATO támogatási keret terhére egy magyaror-

  
2. ábra: Az első dokumentált meteorológiai mérések,1969-ből a 

BWR-X12 radarral (Kapovits, 1971) 3. ábra: MRL-1 radar a Tenkesen 

  
4. ábra: MRL-1 indikátor pultja a Tenkesen 5. ábra: MRL-5 indikátor pultja Hármashegyen 
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szági cégen keresztül 2 db mobil változatú Doppler duál-
polarizációs radar beszerzésére került sor Pápa és Kecs-
kemét repülőterekre. A SELEX gyártmányú METEOR 
60DX mini radarokat 2019 első felében telepítették a ko-
rábbi MRL-5 radarok egyidejű lebontásával. Jelenleg e 
radarok próbaüzeme zajlik (7. ábra). 
 
A szolnoki helikopter bázison továbbra is a digitalizált 
MRL-5 radar üzemel. Bár a METEOR 60DX-nek 40 év-
nyi technológia előnye van az MRL-5 radarokkal szem-
ben, meg kell említenünk, hogy az intenzív csapadékok-
ban erősen gyengülő 3,26 cm-es hullámhosszon műkö-
dik, az MRL-5-höz képest sokkal kisebb adóteljesítmén-
nyel és antennanyereséggel. Ez azt eredményezheti, hogy 
egyes helyzetekben nem lehet mélyebben belátni a ziva-
tar cellákba vagy azok mögé a nagy jelveszteség miatt 
(11. ábra). 
 
Meteorológiai radarok a jégeső-elhárításnál. Több 
éves tudományos vizsgálatok, külföldi tanulmányutak ta-
pasztalataira támaszkodva, hosszas megbeszéléseket és 
tárgyalásokat követően 1971-ben kormányzati szinten 
eldőlt, hogy Magyarországon is rakétás jégeső-elhárítási 
rendszer kiépítésére kerül sor Pécs, Siklós, Mohács tér-
ségében a Szovjetunióban kidolgozott módszer adaptálá-
sával. Az OMSZ akkori felügyeleti szerve az OMFB 
(Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság) elnöke bejelen-
tette, hogy 1973-tól az OMSZ rendelkezésére fog állni a 
beruházáshoz szükséges pénz. A rakétás jégeső-elhárító 
rendszer működési költségeit a kormányhatározat szerint 
az akkori Állami Biztosító fogja fedezni. 
A rakétás rendszer magja egy tűzvezető radarállomás, 
ahonnan a beavatkozásvezető kiadja a rakétaindító állo-
másokra az indítási parancsokat a kilövési koordináták-
kal és időpontokkal. Az alkalmazott technológia megha-
tározó része a konvektív cellák fejlődésének és mozgásá-
nak radarral való követése a védett terület felett, a szük-
séges beavatkozás helyének és időpontjának meghatáro-
zása, majd később a beavatkozás eredményességének 
megállapítása érdekében. 
A jégeső-elhárító rendszer kiépítése 1974-ben kezdődött. 
Wirth Endre tudományos és Polgár Endre szervező 
munkája révén 1976-ra felállt, és megkezdte próbaüze-
mét BRJE (Baranya megyei Rakétás Jégeső-Elhárító 
rendszer) elnevezéssel. Kezdetben a jégeső-elhárításnál 
is a két hullámsávú MRL-1 radart alkalmazták (3. ábra), 
mivel a két hullámsáv lehetővé tette a jégesőhöz vezető 
konvektív folyamatok kezdetektől való nyomon követé-
sét (4. ábra). Az MRL-1 radart a Villányi-hegység Ten-
kes csúcsára telepítették. 
 
Később, 1984-re kiépítésre került a BÁCSRJE, Bács-
Kiskun megyei Rakétás Jégeső-Elhárító rendszer Dusnok 
központtal. Ekkor került sor az MRL-1 radarok leváltásá-
ra is 3 db, kifejezetten jégeső-elhárítási célokra kifejlesz-
tett két hullámsávú 3,26 és 10,6 cm, MRL-5 radar be-
szerzésével (5. ábra). A két hullámhosszon azonos idő-
ben és nyalábszélességgel kibocsátott impulzusok kom-
binálásával lehetőség volt a jeges zónák kimutatására. A 
radar hosszabb, nem gyengülő hullámhosszán már vizs-
gálni lehetett a jégesős folyamatok belső szerkezetét is. 

Az MRL-5 radarok érkezésekor a BRJE Tenkes-hegyi 
vezetési pontját Hármashegyre helyezték. 
Sajnos feltételezhetően személyi és szervezeti okok miatt 
nem alakult ki kellő mélységű szakmai együttműködés 
az időközben létrejött időjárási radarhálózat és a jégeső-
elhárítás között, így sok területen párhuzamosan zajlottak 
műszaki és módszertani fejlesztések. Nem volt megfelelő a 
koordináció a radarmérések automatizálásában sem. A jég-
eső-elhárításnál a HP1000 folyamatirányító számítógépre 
alapozva végeztek fejlesztéseket a 80-as évek végén, ami 
a rakétás rendszer későbbi felszámolásával leállt. 
 
Az Állami Biztosító átalakulása miatt 1990-től megszün-
tette a működési támogatást, így 1990-ben az OMSZ a 
rakétás jégeső-elhárító rendszereit kényszerűen felszá-
molta, személyzetüket elbocsátotta. A korábban itt dol-
gozók egy csoportja, Berecky Károly, Fejes István ve-
zetésével megszervezte a NEFELA egyesülést, amely az 
OMSZ-ról leváltan önálló és önfenntartó szervezetként 
működik, és egy másik, a föld felszínéről történő magva-
sítás, az ún. talajgenerátoros módszer alkalmazásával vé-
gez jégeső-elhárítási tevékenységet. Az OMSZ az egye-
sülés tagjaként átadta a jégelhárításban használt eszköze-
it, így a NEFELA a Hármashegyen rendelkezik egy au-
tomatizált MRL-5 radarral, de azt csak időszakosan üze-
meltetik. 2018-ben a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara) által országosan kiépített talajgenerátoros jég-
kár- enyhítő hálózat új beavatkozás irányítási rendszere 
miatt 2019-től feleslegessé vált az MRL-5 radar üzemel-
tetése. Helyére a hírek szerint az OMSZ időjárási radar-
hálózatának bővítéseként az 5. radarállomást fogják tele-
píteni. 
 
Az Országos Időjárási Radarhálózat létrehozása. Az 
éghajlatváltozás nyomon követhetőségére a WMO és az 
ICSU által közösen megvalósított GARP program ered-
ményeire támaszkodva Czelnai Rudolf elnök vezetésével 
1976-ra elkészült az időközben Országos Meteorológiai 
Szolgálattá átalakult OMI rövid és középtávú 15 éves fej-
lesztési terve. Ez a terv a Szolgálat ugrásszerű fejleszté-
sét célozta meg korszerű és jövőbe mutató technikai 
színvonalon, azt remélve, hogy a megvalósításához szük-
séges anyagi források majd e terv alapján megszerezhe-
tők lesznek. A fejlesztési tervben az OVH már korábban 
kidolgozott koncepcióját követve megfogalmazódott egy 
három alapállomásból álló, többcélú időjárási radarháló-
zat (időjárás előrejelzés, viharjelzés és riasztás, repülés-
meteorológiai biztosítás, vízgazdálkodás) szükségessége. 
Terveztük a radarmegfigyeléseket automatizálását is 
azért, hogy a felhasználók teljes mértékben kihasználhas-
sák majd a radarhálózat méréseit. 
 
A Szolgálat nem volt olyan pénzügyi helyzetben, hogy 
egymaga hozza létre a hálózatot, ezért partnereket kellett 
keresni. Az OMSZ-on belül 1977-ben Radar Bizottságot 
hoztak létre, előbb Barát József, később Antal Emánuel 
elnökhelyettesek vezetésével, hogy felmérje a leendő ra-
darhálózat szolgáltatásaira vonatkozó konkrét felhaszná-
lói igényeket, elkészítse a hálózat műszaki terveit, meg-
határozza költségeit és személyi feltételeit, majd irányít-
sa a beruházást a partnerekkel együttműködve. A konkrét 
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munkákat az OMSZ KMI (Központi Meteorológiai Inté-
zet) Megfigyelési Főosztály vezetőjéhez, Kapovits 
Alberthez rendelten működő és néhány főből álló Ra-
darmeteorológiai Csoport végezte. 
 
E csoport munkájába 1977 végén kapcsolódtam be az 
ELTE fizika-meteorológia szakán frissen végzett diplo-
mámmal. A radarmeteorológia gyakorlatával a GARP 
FGGE programjában szervezett 3 hónapos Indiai-óceáni 

expedíción ismerkedtem meg, ahol a kutatóhajónkon me-
teorológiai radarméréseket is végeztek az 1979-es téli 
monszun idején. Hosszas előkészítő munka után 1979-
ben az OMSZ együttműködési megállapodást kötött az 
OVH-val és az LRI-vel a három állomásból álló országos 
radarhálózat kiépítésére. A megállapodás a hagyomá-
nyos, manuális mérések bevezetésére vonatkozott, a 
megfigyelések automatizálását csak jelzésszerűen fogal-
mazták meg. A partnerekkel egyeztetve az időjárási ra-
darállomások helyét Szentgotthárd-Farkasfán, Budapest-
Ferihegyen és Nyíregyháza-Napkoron jelölték ki. Az ál-
lomásokra, a szovjet rádiólokátor-ipar akkoriban legkor-
szerűbb terméke, a két hullámhosszon (3 és 10 cm) egy-

idejűleg is működőképes MRL-5 meteorológiai radarja 
került beszerzésre. Egy-egy radarállomás létesítésének 
költsége akkori árakon 33 millió Ft volt, személyzete 
12‒14 emberből állt, hiszen folyamatos szolgálatot adva 
manuális megfigyeléseket kellett végezni, és szükség 
volt folyamatos műszaki felügyeletre is az MRL-5 radar 
mellett. Az MRL-5 radar üzemeltetésének elsajátítására a 
Kaukázus mellett működő Magashegyi Geofizikai Ob-
szervatóriumban 2 hónapos tanulmányúton vettünk részt 

Völker Józseffel, a csoportunk vezetőjével együtt 1979-
ben. 
 
Budapest-Ferihegy Radarállomás. Az első, mobil 
MRL-5 radarállomást a megállapodásnak megfelelően 
1980-ban az LRI telepítette a Ferihegyi repülőtéren, mi-
vel a BWR-X12 radart már korábban üzemen kívül he-
lyezték és leszerelték. Működtetéséhez a műszaki kiszol-
gálást az LRI Irányítástechnikai Főosztálya adta, míg az 
OMSZ biztosította a folyamatos munkához szükséges 
kezelő személyzetet. A radarállomás munkájának meg-
szervezését és vezetését Zsótér Ferenc végezte a Radar-
meteorológiai Csoport munkatársainak szakmai segítség-

  
6. ábra: Pápai digitális MRL-5 radarral készült RHI radarkép  

12 km-es Cb tetővel 2018.06.06 13:31 UTC  
7. ábra: A Pápára telepített Doppler duál-plarizációs  

SELEX METEOR 60DX mobil mini radar 

  
8. ábra: MRL-5 radarállomás Farkasfa 9. ábra: Első digitális radarmérések Commodore 64-gyel 

Napkoron 1986.04.29 15:30 UTC 
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ével. A leszállópálya közelében üzemeltetett időjárási ra-
dar képernyőjéről félóránként kézzel készített rajzokat a 
manuálisan mért adatokkal együtt mikrohullámú TV-
láncon keresztül juttatták el a légiforgalmi irányítókhoz 
és a repülésmeteorológusokhoz. 
 
A radarállomás működését 1991 végén az LRI leállította, 
mivel számára elégtelen volt a „rajzos” adatszolgáltatás, 
az üzemeltetés magas költségeihez képest, így a ferihegyi 

nemzetközi repülőtér azon kevés európai repülőterek kö-
zé került, ahol időjárási radar a későbbiekben nem üze-
melt. Ez az elmaradt automatizálás következménye volt. 
 
Szentgotthárd-Farkasfa Radarállomás. Az OMSZ be-
ruházásában ‒ OMFB támogatásból ‒ 1979-ben kezdő-
dött meg a Szentgotthárd melletti Farkasfán a második, 
immár stacioner változatú MRL-5-tel felszerelt időjárási 
radarállomás építése, amelyben szinoptikus meteorológi-

ai állomásnak is helyet kellett biztosítani. A rádiólokátor 
technológiai szerelése 1981 végére fejeződött be. A ra-
darállomást 1982-ben avatták fel, és ekkorra a szentgott-
hárdi szinoptikus meteorológiai állomás áttelepítése is 
megtörtént (8. ábra). A radarmeteorológiai obszervatóri-
um vezetője Völker József lett. A farkasfai radarállomás 
méréseit 1994-ben automatizáltuk, és ettől kezdődően 
így működött 2002-ig, amikor is belépett a rendszerbe a 
pogányvári DWSR 2001C Doppler duál-polarizációs ra-

darállomás. 
 
Nyíregyháza-Napkor radarállomás. Az OVH által biz-
tosított beruházási keretből 1980-ben kezdődött meg a 
Nyíregyháza melletti Napkoron a harmadik időjárási ra-
darállomás építése a Szentgotthárd-Farkasfa radarállo-
más terveinek adaptálásával. A radar technológiai szere-
lése 1983-ban befejeződött, és 1984-től megkezdődtek a 
rendszeres megfigyelések is.  

  

10. ábra: Első digitális mérések a később operatívvá váló 
IBMPC/AT alapú WRP32C MRL-5 radar automatizálási  

rendszerrel Napkoron 1991.05.28 14:08 UTC 

11. ábra: Az X sávon intenzív csapadékokban fellépő erős  
gyengülés (jobb oldalon) az MRL-5 radar mindkét sávján  

egyidejűleg történő mérések során, Farkasfa WRP32C mozaik 
1994.09.02. 17:23 UTC 

  
12. ábra: Országos radar és műhold kompozit kép a WRP32C 

rendszer felhasználói terminálján 1997.06.07 12:30 UTC 
13 ábra: A DWSR 2001C Doppler duál-polarizációs  

radarokból álló országos hálózat 2004-ben 
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A munkálatokat 1980-tól megbízott vezetőként irányítot-
tam, majd a vezetői teendőket 1985-ben Tóth Ferencnek 
adtam át. A 90-es évek elején a nyíregyházi szinoptikus 
állomás kiköltözött Napkorra és radarmegfigyeléseket 
közösen végző állomásként Gyüre László vezetésével 
2003-ig működött, amikor a napkori állomás épületét lebon-
tották és felépítették a DWSR 2001C Doppler duál-
polarizációs radarállomást. 
 
A manuális megfigyelések gyakorlata. A hálózat szá-
mára kidolgozásra került egy egységes megfigyelési-
mérési eljárás. Ebben a telexen történő adattovábbítás 
követelményeit vették figyelembe, de tekintettel voltak 
arra is, hogy a küldendő radartáviratok könnyen értel-

mezhetők legyenek. Az időjárási radarméréseket rend-
szeresen, óránként kellett végezni. Manuális mérések 
esetén az operátor elkészítette a radar indikátorának kép-
ernyőjén látható, radartávirat kódolásának megfelelő 
echóintenzitások kontúrrajzait és elvégzett néhány ma-
gasság mérést is. Ezután átmásolta azokat egy munkatér-
képre, és a kódolási utasítás szerint összeállította a telex 
táviratot és annak lyukszalagját. A mérés befejezése után 
sorra felhívta a felhasználókat, és elküldte számukra a 
táviratokat. Ez a közlési mód volt az, amelyre támasz-
kodva először 1986-ban a VITUKI-ban Bartha Péter, 

majd később a KEI2-ben Boncz József kidolgozták a há-
lózat telexen továbbított adatainak mikroszámítógépes 
egyesítését. A viharjelzési idényben ún. RADAR SPECI 
adatközlést is alkalmaztak az URH hálózaton keresztül. 
A ferihegyi radarállomáson a repülésirányítás számára 
félóránként külön méréseket is végeztek. Hazánkban a 
89-ben lezajlott politikai-gazdasági rendszerváltást köve-
tően a Szolgálat és szervezetei gyökeresen átalakultak, és 
a pénzügyi problémák miatt komoly mértékű létszámle-
építésre is sor került. Ezek miatt a 90-es évek elején rö-
vid időre megkérdőjeleződött az időjárási radarhálózat 
szükségessége is. Köszönhetően azonban az alapvetően 
vízügyi támogatással kifejlesztett automatizálási rendsze-
rünk sikerének, a radarhálózatunknak sikerült túlélnie ezt 

az időszakot. 
 
Automatizált megfigyelések az MRL-5 ra-
darokkal. A meteorológiai célokról visszave-
rődő elektromágneses impulzusok hordozta in-
formáció a manuálisan végzett mérések-
megfigyelések során a durva átlagolások és a 
mérés időigényessége miatt jelentős mértékben 
torzul és elöregszik a valós-idejű, részletes 
megbízható mérések csak a vett jelek számító-
gépes feldolgozásával végezhetők. Már a ra-
darhálózat tervezési időszakában, 1980-ban, 
készült egy rendszerterv a radarhálózat auto-
matizálására, amelynek követelményrendszerét 
magam dolgoztam ki. 
 
A megfigyelések automatizálására az első kí-
sérlet 1984/1986-ban egy C-64-gyel vezérelt 
Z80-alapú displayprocesszor kifejlesztésével, a 
napkori beruházási maradvány felhasználásá-
val történt. A napkori radarállomáson üzembe 
helyezett berendezés volt Magyarországon az 
első működő számítógépes időjárási radarrend-
szer, és meggyőzően demonstrálta azt a hatal-
mas minőségi különbséget, amely fennállt a 
digitális rendszerben és a manuálisan mért ra-
daradatok között. Terveztük a C-64 számító-
gép kiváltását az időközben elérhetővé vált 
IBM PC/AT számítógéppel, de a rendelkezésre 
álló keretet a KEI vezetése más célokra hasz-
nálta fel. Az LRI szerette volna, ha a berende-
zés Ferihegyre kerül, de sajnos ezt nem támo-
gatta a KEI akkori vezetése. Ez a berendezés 
Farkasfára került (9. ábra), ahol felhagytak 
működtetésével. 
 

A digitalizált radarmérések demonstrációi a helyi vízügyi 
szakemberek figyelmét is felkeltették, és egy, a FETIVI-
ZIG által OMFB-hez benyújtott pályázati támogatással 
1990/1991-ben újabb fejlesztésre került sor Napkoron. A 
WRP32C megjelölésű berendezést (10. ábra) hárman 
fejlesztettük, Bezzegh Péter, Suhai György és Dombai 
Ferenc. Bár korábban nem ismertük egymást, de sikerült 
az egyes részfeladatokat oly módon szétválasztanunk, 

 
2 Központi Előrejelző Intézet, az OMSZ egyik szervezete 1970 és 
1993 között 

 

14. ábra: EUMETNET OPERA európai radar kompozit kép  
2016.04.25. 13:35 UTC 
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hogy 1990 karácsonyán az egyes modulokat összerakva 
azonnal működni kezdett a rendszerünk!  
 
A WRP32C egy PC/AT számítógépből, ebben elhelye-
zett video digitalizálóból és ezzel önálló adatbusszal ösz-
szekapcsolt nagyteljesítményű lebegő-pontos (!) jelfel-
dolgozó processzorból (25 MFLOP) álló rendszer volt. 
Alkalmas volt programozott időben történő PPI és RHI 
mérések végrehajtására 32/64/128/256 km-es méréshatá-
rig 0,25/0,5/1,0/2,0 km-es térbeli felbontással és 0,5 dBZ 

pontosságú 256 x 256 mátrixú adatelemekkel, megjelení-
tésre, valamint a mért adatok modemen történő továbbí-
tására. A pályázat részeként a FETIVIZIG-nél kifejlesz-
tették a FETIRA szoftvert (Illés Lajos és Matavovszky 
György), amely alkalmas volt a modemen érkező digitá-
lis radarképek megjelenítésére, valamint az egyes víz-
gyűjtő területekre radaros csapadékösszegek származta-
tására, a földi csapadékmérések adatainak figyelembevé-
telével. A két együttműködő rendszerrel 1991-ben meg-

kezdődött az automatikus digitális radar adatszolgáltatás 
a FETIVIZIG részére. 
 
A rendszerünket radarmeteorológiai konferenciákon is 
bemutattuk: Ljubljanában (1991) és Hannoverben 
(1992). Ekkoriban a mi rendszerünk volt a legkompak-
tabb, teljes egészében lebegőpontos számításokkal dol-
gozó automatizálási rendszer. Ennek ismeretében kértek 
fel minket a CzHMU (Prága-Libus 1992) valamint a 
Cseh Hadsereg (Tabor és Brno 1993) MRL-5 radarjainak 

automatizálására is. Az ide 
került változatok egy máso-
dik digitalizálóval és jelfel-
dolgozó processzorral az 
MRL-5 radar mindkét csator-
náján egyidejűleg tudtak mé-
réseket végezni. A rendsze-
rünk egy később kifejlesztett 
négyprocesszoros változata a 
WRPQ, már 3D méréseket is 
tudott végezni egyidejűleg az 
MRL-5 mindkét csatornáján, 
amely Argentínába is eljutott 
1998-ban. 
 
A kilencvenes évek elején 
komoly megszorítások érték 
az OMSZ-ot, felvetődött az 
időjárási radarhálózat meg-
szüntetése is. Automatizálási 
kísérleteinket ismerve 
Mersich Iván, akkori elnö-
künk 1993-ban kijelentette, 
csak akkor maradhat fenn a 
radarhálózat, ha meg tudjuk 
oldani, hogy a digitális radar-
képek az OMSZ előrejelzői 
számára is elérhetők legye-
nek. Ezt további fejlesztések-
kel sikerült megoldanunk és 
1994-ben a rendszerünk kie-
gészült WRP32C számító-
géppel helyi hálózaton össze-
kapcsolt kommunikációs 
számítógéppel, RKK-val il-
letve a távoli felhasználók 
helyi számítógépes hálózatai-
ra kapcsolt, a digitális radar-
képek megjelenítésére alkal-
mas felhasználói számítógé-
pekkel, RNS-ekkel. Az RNS-

ek képesek voltak meteorológiai műholdképek, hőmér-
sékleti mező országos radar kompozit képekkel egy vetü-
leten történő megjelenítésére is (12. ábra). 
Ez a komplex rendszer biztosította, hogy a méréseket 
követően, mintegy 5 perc alatt a nagyfelbontású digitális 
radarképek eljussanak a különböző felhasználóinkhoz. 
Erre a rendszerre támaszkodva és a leszerelt dusnoki és 
ferihegyi MRL-5 radarokat felhasználva a Gilice téren 
újraindítottuk a radarhálózat budapesti állomását, így a 

 
15. ábra: Az advektív interpolációs módszer simító hatása  

a 24 órás radarcsapadék összegzésben 2006.08.20-án 

 

16 ábra: A C sávú radar mérések során fellépő gyengülés  
duál-polarizációs adatokkal való korrekciójának eredménye 
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KTM3 akkori minisztere, Baja Ferenc 1995-ben felavat-
hatta az OMSZ automatizált országos időjárási radarhá-
lózatát. 
 
Az automatizálás sikerének köszönhetően a 90-es évek 
közepétől a folyamatos, 15 percenkénti mérésekből 
származó digitális radarképek nyilvános telefonvonala-
kon, modemek és számítógépek alkalmazásával jutottak 
el a felhasználókhoz. A felhasználók között a Szolgálat 
előrejelzőin kívül több vízügyi igazgatóság és közúti 
igazgatóság is megtalálható volt. A számítógépes eszkö-
zökkel mért és feldolgozott radaradatok lehetőséget adtak 
arra, hogy a kornak megfelelő színvonalon bekapcsolód-
hassunk a radarmeteorológia területén nemzetközi 
együttműködéssel zajló közös fejlesztési és kutatási 
programokba. Ennek példái az EU COST 73 – meteoro-
lógiai radarhálózatok, a COST 75 fejlett meteorológiai 
radarok programjai, ‒ amelyekben MC tagként és a 
COST Meteorológiai Technikai Bizottsága tagjaként vet-
tem részt, ‒ valamint az osztrák szolgálat, a ZAMG szer-
vezésében 1995-ben indult CERAD ‒ közép-európai ra-
daradatcsere, majd pedig az 1999-ben a EUMETNET ál-
tal szervezett OPERA 1-2-3 európai meteorológiai radar-
hálózat fejlesztési programjai (14. ábra). Az OPERA 
programok alapozták meg a 2013-tól operatívan működő, 
a nyers radarmérési adatok ma már 232 radarállomás cse-
réjére támaszkodó ODYSSEY adatközpontok működé-
sét, amelyek előállítják a 15 percenként megújuló 2,5 km 
felbontású európai radar kompozitokat (felszíni radar-
csapadék intenzitás, maximális reflektivitás és 1 órás 
csapadékösszeg). 
 
Az OPERA ma már az EUMETNET egyik operatív meg-
figyelési programjaként működik; a készült kompozitok 
a www.eumetnet.eu/activities/observations-program-
me/current-activities/opera-radar-anima-tion linken elér-
hetők mindenki számára. Az OPERA előkészítő prog-

 
3 Környzetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1994‒1998 

ramjaiban Nagy Józseffel vettem részt, az operatív mun-
kát felügyelő testületben, ahol később Sebők István, ma 
pedig Steib Roland képviseli az OMSZ-ot. Az automati-
zált MRL-5 radarok a radarhálózatunk 2000-ben meg-
kezdődött korszerűsítésével, az EEC gyártmányú Dopp-
ler duál-polarizációs radarok bevezetésével, fokozatosan 
leállításra kerültek: Budapest 2000-ben, Napkor 2003-
ben Farkasfa 20045-ben. 
 
Doppler duál-polarizációs radarhálózat. Az OMSZ, 
túlélve a 90-es évek kezdetének viszontagságait, a radar-
hálózat automatizálásán kívül a későbbi tevékenységét 
alapvetően meghatározó fejlesztéseket tudott megvalósí-
tani. Megindult a digitális meteorológiai műholdadások 
vétele, megkezdődött az állomáshálózat automatizálása.  
Új adat- és számító- valamint előrejelzési központot ala-
kítottak ki, operatívvá váltak a numerikus előrejelzési 
programok futtatásai, megindult a meteorológiai munka-
állomás, a HAWK fejlesztése, létrehoztuk a zivatarok 
teljes elektromos aktivitását is nyomon követni tudó két-
sávú (LF/VHF) SAFIR villám-lokalizációs hálózatot. 
Ebben az időszakban az elnöki kabinet tagjaként, műsza-
ki vezetőként koordináltam a műszaki fejlesztéseket. Az 
egyik kabinetülésen határoztuk el, hogy fokozatosan kor-
szerű, felügyelet nélkül is működőképes, Doppler elvű 
digitális radarra fogjuk cserélni radarhálózatunk elavuló 
analóg MRL-5 radarjait. Az OMSZ anyagi forrásai lehe-
tővé tették, hogy ez 1999-től Budapesten megvalósulhas-
son. 
 
Nemzetközi tenderfelhívást követően az OMSZ az ame-
rikai EEC cég DWSR2001C Doppler duál-polarizációs 
radarját vásárolta meg és telepítette a Gilice téren. A ra-
darmeteorológiai osztály új munkatársai Nagy József ve-
zetésével végezték el a radar telepítését és adatainak az 
OMSZ adatfeldolgozó rendszerébe való illesztését a 
HAWK-on való megjelenítéshez és a még működő 
MRL-5 radar adatait is tartalmazó kompozit radarképek 

  

17 ábra: A DWSR 2500C SIDPOL radar antennája 
18. ábra: A negyedik radarállomás DWSR 2500C SIDPOL 

radarjának műszaki átvétele Enterpriseban, USA 
 

https://www.eumetnet.eu/activities/observations-program-me/current-activities/opera-radar-anima-tion/
https://www.eumetnet.eu/activities/observations-program-me/current-activities/opera-radar-anima-tion/
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előállítását. Ezekre a feladatokra több új munkatársat kel-
lett felvenni. Ekkor került a Szolgálatunkhoz a friss dip-
lomás Sebők István és Horváth Gyula, valamint Balogh 
Tibor és Kulik Menyhért. Az EEC radar burstok formájá-
ban, 1 fokos azimuth irányonként 2048 db adatelem 
szolgáltatta a Doppler duál-polarizációs mérési adatokat 
(a horizontális és vertikális reflektivitás, ZH, ZV, a diffe-
renciális reflektivitás, ZDR és radiális sebesség V), ami 
miatt nagyságrendekkel megnőtt a mérésenként feldol-
gozandó adatmennyiség, néhány száz kbyte-ról több tíz 
Mbyte-ra. A DWSR2001C 5,6 cm-es hullámhosszon 
működő kapcsolt, impulzusonként váltakozó polarizációs 
sugárzással működő digitális Doppler jelfeldolgozó pro-
cesszorral felszerelt radar. A meteorológusok számára a 
legfontosabb erénye a talajcéloktól mentes radaradatok 
biztosítása volt. 
 
Az OMSZ-nak a vízüggyel való jó kapcsolata lehetővé 
tette, hogy támogatásukkal 2003-ban Napkoron is meg-
történjen a MRL-5 radar cseréje új Doppler duál-
polarizációs radarra. Az új radar egy újonnan épített tor-
nyon került elhelyezésre a régi obszervatóriumi épület 
egyidejű lebontásával. Ezt követően saját beruházásként 
2004-ben Pogányváron is üzembe helyeztünk egy új 
Doppler duál-polarizációs radart. Az új EEC DWSR 
2001C radarok a differenciális reflektivitás ZDR mellett 
további duál-polarizációs paramétereket is tudtak szol-

gáltatni: a differenciális terjedési fázisszög, FIDP és a 
specifikus fázisszög változás, KDP (13. ábra). Farkasfa 
2004-től szinoptikus állomásként működött. 
 
Az új radarok telepítésével 2004-ben az OMSZ radarhá-
lózata Európában egyedülálló módon teljesen Doppler 
duál-polarizációs radarhálózattá vált. E polarizációs rada-
rok operatív gyakorlatban való felhasználási lehetőségei-
nek feltárására úttörő fejlesztési munkákat kellett indíta-
ni, mivel más országokban még csak kísérletek folytak a 
duál-polarizációs adatok felhasználására. 
Ilyen fejlesztési munka volt az RLAN zavarok kiszűrése, 
a radar csapadékösszegek 1 perces lépcsőjű advektív in-
terpolációs módszerű előállítása (15. ábra) és a földi 
csapadékmérésekkel történő korrekciója, a 3D-s radar 
kompozitok előállítása és az intenzív csapadékokban a C 
sávú mérések során is fellépő gyengülés korrekciója (16. 
ábra) a duál-polarizációs adatok felhasználásával. E fej-
lesztési munkák Németh Péter vezetésével folytak. 
 
Doppler duál-polarizációs radarhálózat bővítése és 
korszerűsítése. Magyarország 2004-ben tagja lett az 
EU-nak, amellyel jelentős anyagi források nyíltak meg 
hazai infrastrukturális fejlesztések számára. A komplex 
fejlesztési tervek összeállításakor kezdeményezésemre a 
KEOP program pályázati kiírásába bekerült egy negye-
dik időjárási radar telepítésének támogatása is a délkelet-

 
19. ábra: Az OMSZ országos oszlopmaximum kompozit reflektivitás radarképe és az A és B pontok közötti szakasz  
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magyarországi térségben. A koncepcióm alapján, amely-
nek része volt cseppspektrum mérők beszerzése is, a ra-
daros csapadékmérések javítására készült KEOP-
6.3.0/1F-2008-0035 pályázatunk támogatást kapott és 
2014-ben a Szentes melletti Lapistón telepítésre került 
hálózatunk negyedik radarállomása. 
 
Ez a radar az EEC legújabb DWSR 2001C SDP típusú 
Doppler duál-polarizációs radarja volt (17., 18. ábra), 
amely az adóimpulzusok megosztásával és polarizációs 
síkonkénti önálló digitális vevőkkel történő jelfeldolgo-
zással impulzusonként duál-polarizációs mérési adatokat 
tud szolgáltatni. Ez a „szimultán” rendszer a legelterjed-
tebb az operatívan használt duál-polarizációs radaroknál, 
ilyen rendszerű duál-polarizációs radarokká építették át az 
USA 160 db 10,6 cm hullámhosszú NEXRAD Doppler 
radarhálózatát is 2012‒2014 között. Az új radar teljessé 
tette a mérhető duál-polarizációs adatok körét, mert az ed-
digiek mellett lehetővé vált a lineáris depolarizációs arány, 
LDR és a kereszt korrelációs együttható, ROHV mérése 
is, de jelentősen javult a mért polarizációs adatok megbíz-
hatósága és pontossága is. Ez tovább növelte a mérésen-
ként feldolgozandó adatok mennyiségét (19. ábra). 
 
A negyedik radar beszerzésével egy időben az OMSZ 
megkezdte a korábban beszerzett DWSR radarjainak 
korszerűsítését is, melynek során azok átépítésre kerültek 
SDP rendszerűvé, valamint új digitális vevőket kaptak a 
budapesti, napkori és pogányvári radarok is. A negyedik 
radar telepítésének és a korábbiak korszerűsítésének 
munkálatait Horváth Gyula irányította főosztályvezető-
ként. A radarhálózatunk korszerűsítésével kapcsolatos 
munkákról az OMSZ honlapján lehet bővebben tájéko-
zódni www.met.hu/omsz/palyazatok_projektek/keop-
radar/sajtoanyagok/. 
 
Az IDŐKÉP radarhálózata. A hazai meteorológiai ra-
darmegfigyelések számbavételénél beszélnünk kell az 
IDŐKÉP radarhálózatáról is, hiszen e hálózat megfigye-
lései több-kevesebb rendszerességgel a széles nyilvános-
ság számára is hozzáférhetők. A magán-meteorológiai 
cég kezdetben egy amatőr meteorológusokból álló cso-
port volt, amely több állami intézménnyel, közöttük az 
OMSZ-szal is együttműködve a különféle meteorológiai 
és környezeti, köztük amatőr meteorológiai mérési ada-
tok WEB-en történő megosztásával kezdte tevékenységét 
2004-ben, amellyel informatikai díjat is nyert. Ezt köve-
tően 2006-ban lendületes webes fejlesztésekbe és közös-
ség-szervezésbe kezdett. Az OMSZ radaradataira tá-
maszkodva 2009-ben kifejlesztettek egy radarkép pre-
dikciós módszert és bővíteni szerették volna az együtt-
működést. Az OMSZ üzleti célokat feltételezve, mint po-
tenciális versenytárstól megtagadta a további együttmű-
ködést. Ezt követően saját radarhálózat kialakítását kezd-
te meg 2010-ben. Hálózata a széles körben és rendkívül 
kedvező áron (5‒10 ezer EUR) elérhető hajófedélzeti, 
nyílt interfészű, flexibilis KODEN gyártmányú 3 cm-es 
hullámhosszon működő RADAR PC-re épül. Saját szoft-
verek fejlesztésével alkalmassá vált meteorológiai célok 

megjelenítésére és több radar méréseinek hálózatba szer-
vezésére. A hálózatban való működtetéssel kiküszöböl-
hető az erős csapadékokban való gyengülés a 3 cm sá-
von. A KODEN radar ún. rúdantennával rendelkezik, 
amely horizontálisan keskeny, 1‒2 fokos, de vertikálisan 
széles, 22‒23 fokos késnyalábot sugároz, ami lehetővé 
teszi bármely magasságban megjelenő zivatargócok egy-
idejű észlelését és CMAX-szerű képek készítését. 
 
A vertikálisan széles nyalábban sugárzott impulzusok ki-
töltöttsége minden esetben ismeretlen, így a radaregyen-
let nem alkalmazható, azaz méréseik nem kalibrálhatók. 
AZ IDŐKÉP radarhálózat, csupán kvalitatív képet tud 
adni a zivatargócok fejlődéséről, mozgásáról. A kés-
nyaláb lehetővé teszi, hogy rendkívül gyorsan, az an-
tenna minden egyes fordulata után, képet kapjunk a zi-
vatargócok elhelyezkedéséről. Az IDŐKÉP radarháló-
zata 12 radarból áll, teljesen lefedve az országot. A há-
lózat kompozit képei 1 perces időbeli felbontású 10 
perces hurokfilmen alkalmanként elérhetők az IDŐ-
KÉP honlapján. Az IDŐKÉP egy üzleti vállalkozás, 
amelynek üzleti modellje a honlapjukon közzétett hir-
detési bevételeken alapul. Az IDŐKÉP a cseh ME-
TEOPRESS-szel együttműködve regionális radarháló-
zat kiépítésén is dolgozik, továbbá meghirdette a 3D 
mérési módszert parabola antennás radar kialakításá-
val. 
 
Zárszó. Bár igyekeztem a hazai radarmeteorológia 50 
éves történetéről minél teljesebb áttekintést adni megér-
tem, ha cikkem olvasásakor hiányérzete támad az olvasó-
imnak. Nagyon sok esemény, törekvés, a történetben fon-
tos szerepet játszó személy, helyszín nem került említés-
re pl. ilyen a radarmeteorológia oktatása, kutatások, 
szakdolgozatok, stb. Kimaradásuk pótolható, ha később 
mások is megfogalmazzák azt, amivel szeretnének hoz-
zájárulni az általam elmondottakhoz. Várom, de gondo-
lom a szerkesztőbizottság is várja, hogy mielőbb telje-
sebbé váljon a radarmeteorológia hazai története akár 
újabb cikkek, de akár egy kiadható könyv formájában is.  
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