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„Medinát az egész országban úgy fogják ismerni, mint 
azt a falut, amelyik megoldotta a radar nemzeti ügyét”, 
fogalmazott Hende Csaba honvédelmi miniszter 
október 21-én, pénteken, amikor aláírták a községben 
megvalósuló radarberuházáshoz kapcsolódó 
infrastrukturális támogatásokról szóló megállapodást.  
 

 

 

Együttműködési megállapodást írt alá október 21-én délután Hende Csaba honvédelmi miniszter és 
Vén Attila, Medina község polgármestere a településen megvalósuló radarberuházáshoz kapcsolódó 
infrastrukturális támogatásokról. A megállapodás értelmében a honvédelmi tárca 2014-ig összesen 100 
millió forint vissza nem térítendő támogatást folyósít Medina részére a célhoz kötött infrastrukturális 
fejlesztések finanszírozására. A megállapodás hatályba lépésétől számított harminc napon belül a 
község meg is kapja az első, 25 millió forintos részletet.  

 

Az ünnepélyes eseményen jelen volt 
Horváth István országgyűlési 
képviselő, Szekszárd polgármestere 
és Potápi Árpád János országgyűlési 
képviselő, Bonyhád polgármestere.  

A megállapodás előkészítését 
felidézve Vén Attila polgármester 
elmondta: szinte azonnal igent 
mondtak a Honvédelmi Minisztérium 
részéről érkezett felkérésre, amikor 
pedig Békéscsabán személyesen is lehetőséget kaphatott arra, hogy megismerje az ott már régóta 
működő radarállomás működését, minden kételye végleg eloszlott. A település képviselőtestülete is 
csaknem egyöntetű támogatásáról biztosította a tervet. Köszönetet mondott mindenkinek, aki 
közreműködött a megállapodás létrejöttében, és hangsúlyozta: Medina számára minden tekintetben 
óriási lehetőségeket jelent a radarberuházás.  

„A honvédelem érdeke fontos érdek egy állam és egy nemzet életében”, mondta köszöntőjében Hende 
Csaba. „A régi rómaiak szerint ez az érdek mindent megelőz. Nálunk a rendszerváltoztatás óta sokan 
szeretik elfelejteni ezt a régi igazságot. E háromdimenziós radar hányattatott sorsa jól mutatja 
mindezt”, fogalmazott a honvédelmi miniszter. „Ez a történet ma, ezzel az aláírással 
visszavonhatatlanul elindul a befejezés irányába.” 

 



Hende Csaba méltatta Medina 
lakosságának befogadó hozzáállását 
és nyitottságát. „Medinán 
megértették az emberek, mit és miért 
akar a honvédség. Megértették, hogy 
ez a radar az egész nemzet ügyét 
szolgálja. Nyitott fülekre, nyitott 
elmékre és nyitott szívekre 
találtunk”, mondta a miniszter, 
kiemelve, hogy a község polgárai 
nemcsak végighallgatták és 
tudomásul vették, de át is gondolták 
és mérlegelték, mire kéri őket a tárca 
és a honvédség a haza érdekében.  

„Már korábbról tudták, mi a radar, mit jelent, ha a falu határában működik, hogy nincs 
egészségkárosító hatása”, idézte fel Hende Csaba. „Felelős döntést hoztak. Igent mondtak, és ezzel az 
egész nemzetet segítették hozzá, hogy megoldjon egy régi problémát és törlesszen egy régi adósságot. 
Megoldja azt a problémát, amit csak ez a korszerű 3D radar tud megoldani: teljessé teszi a réskitöltő 
századokkal együtt a hazánk légkörét védő rendszert.”  

A miniszter hozzátette: az így felálló védelem a jelenleg elérhető legbiztonságosabb. „Medinára 
számított az egész nemzet és a Magyar Honvédség. A települést az egész országban úgy fogják 
ismerni, és már most is úgy ismerik, mint azt a falut, amelyik megoldotta a radar nemzeti ügyét. 
Köszönöm önöknek a Magyar Honvédség nevében!”, mondta Hende Csaba. Egyúttal köszönetet 
mondott mindenkinek, aki közreműködött a megállapodás tető alá hozatalában. „ 

Ma véget ér egy történet, a helykeresés időszaka, és elkezdődik egy másik, az építkezés története”, 
zárta beszédét a miniszter, és reményét fejezte ki azt illetően, hogy az együttműködés a jövőben is 
hasonlóan gördülékeny és pozitív hozadékú lesz.  

 

Forrás: 

honvedelem.hu 

http://www.honvedelem.hu/cikk/28575/%E2%80%9Ea-radar-az-egesz-nemzet-ugyet-szolgalja%E2%80%9D/


 
100 milliós támogatást kap Medina a radarállomásért  
 

A honvédelmi miniszter és a Tolna megyei település polgármestere arról is megállapodott, hogy 
idén huszonötmillió forintos támogatást kap Medina. 
 

Százmillió forintos támogatást nyújt 2014-ig infrastrukturális fejlesztésekre a Honvédelmi 
Minisztérium (HM) Medinának, ahol a következő két évben a NATO számára elfogadható, új 
radarállomás épül.  
Az erről szóló keretmegállapodást, valamint az idei, 25 millió forintos támogatásról szóló szerződést 
pénteken írta alá a Tolna megyei községben Hende Csaba honvédelmi miniszter és Vén Attila (Fidesz-
KDNP), Medina polgármestere. 
Az évek óta tartó helyszínkeresés után a HM márciusban közölte, hogy Medinán talált helyet a 
harmadik radarállomásnak. A minisztérium akkori közleménye szerint a helyszín sem nem 
természetvédelmi, sem nem lakott terület. A lokátort eredetileg a Zengőre, majd a Tubesre tervezték, 
de a tiltakozások miatt egyik helyen sem épülhetett meg.  
Az [origo] márciusi, helyszíni riportja szerint többen örülnek annak, hogy Medinán épülhet meg a 
NATO-radar. Van, aki munkahelyeket, van, aki turistákat vár, de van, aki tart a radar egészségre 
gyakorolt hatásaitól. Aggodalmaikat néhány kopaszodó férfi és egy macskáról szóló anekdota tartja 
életben. 

Forrás: 
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100 milliós támogatást kap Medina a radarállomásért  
 

Százmillió forintos támogatást ad 2014-ig infrastrukturális fejlesztésekre a Honvédelmi 
Minisztérium (HM) Medinának, ahol az elkövetkező két évben a NATO számára elfogadható, új 
radarállomás épül - írja a kormany.hu. 
 
A honvédelmi tárca négy év alatt – évi 25 millió forint értékben – teljesíti ezt, az első részletet még 
ebben az évben utalja át. Az erről szóló keretmegállapodást és az idei, 25 millió forintos támogatásról 
szóló szerződést pénteken írta alá a Tolna megyei községben Hende Csaba honvédelmi miniszter és 
Vén Attila, Medina polgármestere. 
A HM márciusban javasolta a Tolna megyei Medina környékén működő radarszázad területét az 
eredetileg a Zengőre, majd a Tubesre tervezett katonai lokátor helyszínéül. A korábbi két helyszín 
ellen a közeli Pécsen tiltakozott a lakosság. 
A kivitelezési munkálatok várhatóan a jövő év közepén kezdődnek meg, s a cél az, hogy a 
radartornyon 2012. október közepén megkezdhessék a „radomkupola” telepítését. A medinai 
radarkomplexum teljeskörű rendszerbe állása várhatóan 2013. szeptember végéig megtörténhet. 
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http://www.origo.hu/itthon/20110308-a-tubes-helyett-medinan-epulhet-meg-a-katonai-radar.html
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/nato-radar/index.html?tag=NATO-radar
http://www.origo.hu/itthon/20110311-natoradar-lokator-medina-tolnamegye-helyszini-riport.html
http://www.origo.hu/itthon/20111021-szazmillios-tamogatast-kap-medina-a-nato-radarallomasert.html
http://index.hu/belfold/2011/10/21/100_millios_tamogatast_kap_medina_a_radarallomasert/


Százmillió forintos támogatást nyújt Medinának a HM 
 
A Tolna megyei Medina községben épül fel 2014-re az eredetileg a pécsi Tubesre tervezett 
NATO lokátor, mondta el az InfoRádiónak Hende Csaba honvédelmi miniszter. A település 
fejlesztését az állam négy éven keresztül összesen 100 millió forinttal támogatja majd. 
 
Százmillió forintos támogatást nyújt 2014-ig infrastrukturális fejlesztésekre a Honvédelmi 
Minisztérium az újabb NATO radarállomás helyszínének, a Tolna megyei Medinának. 
 
Az erről szóló keret-megállapodást, valamint az idei, 25 millió forintos támogatásról szóló szerződést 
ma írta alá a Tolna megyei községben Hende Csaba honvédelmi miniszter és Vén Attila, Medina 
polgármestere. A településen a következő két évben épül fel a NATO számára elfogadható, új 
radarállomás.  
 
A honvédelmi miniszter az InfoRádiónak elmondta, hogy az ország biztonságához elengedhetetlenül 
fontos beruházásról van szó. Az eredetileg a pécsi Tubesre tervezett lokátor biztosítja majd a teljes 
lefedettséget, amelynek segítségével Magyarország légterében, illetve attól biztonságos távolságra 
minden mozgást, esetleges rendellenességet idejekorán lehet észlelni.  
 
Hende Csaba hozzátette: a lokátor kiépítésének milliárdos nagyságrendű költségeit javarészt a NATO 
biztosítja, a magyar állam ennek csak a töredékét fizeti. 

Forrás: 

inforadio.hu  
 
NATO-radar - Százmillió forintos támogatást nyújt Medinának a HM 
 
Százmillió forintos támogatást nyújt 2014-ig infrastrukturális fejlesztésekre a Honvédelmi 
Minisztérium (HM) Medinának, ahol az elkövetkező két évben a NATO számára elfogadható, új 
radarállomás épül. 
 
Az erről szóló keretmegállapodást és az idei, 25 millió forintos támogatásról szóló szerződést pénteken 
írta alá Medinán Hende Csaba honvédelmi miniszter és Vén Attila (Fidesz-KDNP), a település 
polgármestere. 
A megállapodás szerint a HM "2014. december 31-ig vissza nem térítendő támogatással segíti a 
község infrastrukturális feladatainak megvalósítását, az önkormányzat segíti a lokátor megépítését és 
sikeres működését". 
Az aláírás után Hende Csaba hangsúlyozta: Medinán megértették, hogy a háromdimenziós radar "az 
egész nemzet ügyét szolgálja", és teljessé teszi a Magyarország légterét védő rendszert. "Ma véget ér a 
helykeresés időszaka, ami arról szólt, hogy nem szabad az emberek feje fölött döntéseket hozni" - 
jelentette ki a radarállomás korábbi, meghiúsult helyszíneire utalva a tárca vezetője. 
Vén Attila a megállapodással kapcsolatban megjegyezte: "a támogatás nagysága megfelel a HM 
anyagi lehetőségeinek, és a község reális elvárásainak". 
A minisztérium 2011. március 8-án jelentette be, hogy a légvédelmi radarállomást Medinán építik fel. 
Eredetileg a radarállomást a Zengőre, majd a Tubesre tervezték, de a tiltakozások miatt nem építették 
meg. 
Az új helyszínt a NATO is elfogadta, a Medinán 1987-ben üzembe helyezett, szovjet technológiával 
működő radarállomást várhatóan 2013 végén váltja fel a háromdimenziós radarrendszer. 
Illés Attila ezredes, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalának NATO-biztonsági beruházási 
osztályvezetője az MTI-nek elmondta: a tervek szerint decemberben indul el az építési engedélyezési 
eljárás, és 2012. júliusban kezdődik az építkezés. A 28 méter magasra tervezett toronyra jövő év végén 
helyezik el az antennarendszert védő kupolát, a radart a tesztelést követően 2013. szeptemberben 
állíthatják hadrendbe. 
 
 

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-463117


 
A medinai radar a bánkúti és a békéscsabai 3D-s berendezéshez hasonlóan az olasz Selex Sistemi 
Integrati gyártmánya lesz, jelenleg a cég olaszországi telephelyén tárolják. Az osztályvezető 
tájékoztatása szerint a radarállomás építése 900 millió forintba kerül, amelyet a NATO utólag 
finanszíroz. 
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