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Légiforgalmi szolgálatok 

bejelentő irodája: 
 Repülési tervek (FPL) leadása,

 Repülés előtti felkészítés:

MET, NOTAM
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KFOR szektor megnyitása

ANS III projekt 

technikai-technológiai 

megújulás, MATIAS

Vállalatirányítási 

rendszer (BPR+ERP)

Intenzív légitársasági 

együttműködés

Teljesítmény alapú 

rendszerre való áttérés
Társadalmi 

felelősségvállalás

FAB CE, INTEGRÁCIÓ, 

SZAKDIPLOPMÁCIA 

MergeStrip

Nemzetközi K+F és 

Szimulációs Központ 

(CRDS)

Entry Point Central

Oktatási Akadémia

BME kutatóival közös 

fejlesztések

GATE ONE aláírása

FAB CE közös cég 

megalapítása

JSPA együttműködés
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Elmúlt öt év eredményei

Free Route teljes 

bevezetése

Elektronikus FPL, 

briefing



KFOR szektor újranyitása

2014 április 3-tól a HungaroControl közel 700 km-es távolságból irányítja Koszovó feletti magas légtér forgalmát  

budapesti központjából. Ebből 2014-ben 1,43 milliárd Ft bevétele származott.

Előnyös a légtérhasználóknak

• rövidebb útvonalak

• alacsonyabb üzemeltetési költségek és CO2 

kibocsátás

A NATO egyedülálló feladattal bízta meg Magyarországot és a HungaroControlt
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Előnyös a HungaroControl-nak

• nemzetközi elismertség

• regionális piaci pozíció

• új partnerségek

Előnyös Magyarországnak, 

• összhangban áll a SES célkitűzéseivel

• „Üres folt” eltűnése Európa légiközlekedési térképéről

• OMSZ – HungaroControl adatszolgáltatási 

együttműködés



Budapest távirányítású torony

6HungaroControl rTWR koncepció video (35 sec):
https://www.youtube.com/watch?v=rU1vXdf1h9U

A távoli toronyirányítási technológiával akár több repülőtér azonos időben történő irányítására is

képesek lehetünk egy központból. Ez egyfelől jelentős operatív kihívás, másfelől jelentősen képes növelni a

költséghatékonyságot, és ezáltal versenyelőny forrása is lehet.

A legmodernebb repülőtéri meteorológiai 

szenzorok adatai fogják támogatni

Az OMSZ távérzékelési adatai 

(csapadékradar, villámlokalizációs rendszer)

HungaroControl és innováció

Budapesti repülőtéren megvalósítás alatt áll 

a RTWR megoldás

HungaroControl saját, egyedileg kidolgozott 

fejlesztése

A budapesti lesz az első ilyen méretű RTWR 

alkalmazás

https://www.youtube.com/watch?v=rU1vXdf1h9U
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A repülésmeteorológiai és légiforgalmi 

szolgáltatások kihívásai

Az információk gyorsan rendelkezésre 
álljanak

Az adatok könnyen értelmezhetőek 
legyenek

A döntéshez szükséges helyen legyen  

Dedikált, azonosított forrásból, megbízható 
adat álljon rendelkezésre

SWIM

NET Briefing

Kihívások
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Integrált repülés előtti felkészítő rendszer

ESSIP       INF04-ASP01

Az integrált repülés előtti felkészítő funkció 

bevezetése és működtetése

A repülés előtti felkészüléshez szükséges 

minden információ álljon rendelkezésre

HungaroControl feladata

Egy helyen

A felhasználói igényekhez 

igazítva

Légiforgalmi információk (AIS)

Repülési terv (Flight Plan)

Meteorológiai információk (MET)

Légiforgalmi áramlásszervezési 

információk (ATFM)
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NetBriefing

Felkészülés VFR repülésre

• saját profil,

• légijármű adatai

• ……

HungaroControl

NetBriefing

HungaroControl 

(MATIAS)

Austrocontrol

DFS

FPL
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rm
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Légitájékoztatási adatok (NOTAM)

Meteorológia  (MET)

Áramlásszervezés (ATFM)

Repülés előtti felkészítő 

buletin

Repülésre kész!

Személyes hozzáférés 

Repülési Terv kitöltés és 

feladás

FPL

Repülés bejelentő iroda (ARO)



Straight to the point

Köszönöm a figyelmet!


