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TORONY!MAGAS + AIRbility App @ VOLT/EFOTT/SZIGET = Toborzás 

Innovatív és meglepő toborzási kampány hozott sikert a HungaroControl 
számára 

 
Közel 3000 látogatót ért el személyesen, és több mint 3700 érdeklődőt 
regisztrált online a HungaroControl a nyári toborzási és munkáltatói 
márka építését szolgáló kampánya során. A három könnyűzenei 
fesztiválon kimagasló érdeklődést hozott az impozáns, 18 méteres 
TORONY!MAGAS installáció - melyből a bátrabbak ki is ugorhattak, 
valamint a hozzá tartozó AIRbility applikáció. Az appot - amely a 
légiforgalmi irányításhoz szükséges készségeket méri - letöltők eddig 
108 000 játékot indítottak.   
 
Az installáció központi eleme, a 18 méteres torony tudatos döntés 
eredménye volt, hiszen a repülőtéri irányítótorony, Magyarország „légi 
kapuja” a HungaroControlhoz és az irányításhoz kötődő ikonikus épület. 
A három fesztivál (VOLT, EFOTT, SZIGET) közel 3000 látogatója a felszállási 
engedélyt az AIRbility nevű applikáció letöltésével és a napi 
célpontszám elérésével szerezhette meg. A CheckIn Point-ot elhagyva, a 
futópályán lehetett elérni a TORONY!MAGAS-t, ahol a kilátó tér felé 
vezető séta során az irányítással kapcsolatos, és a magyar irányítás 100 
éves történetét feldolgozó információs felületekkel találkozhattak a 
fesztiválozók. A kvíz kérdésekre helyesen válaszolók ajándék 
nyereményekhez, a legbátrabbak pedig 7,5 méteres kiugrási 
lehetőséghez jutottak. Ezzel a látogatók majdnem fele élt.   
 
Az AIRbility App iOS és Android platformon is futó játékai a légiforgalmi 
irányításhoz szükséges készségek közül mér néhányat. Eddig több mint 
3700 érdeklődő regisztrált, akik összesen 108 000 játékot indítottak. A 
legtöbb pontot elérő játékosok ősszel meghívást kapnak a 
HungaroControlba és személyesen is megismerhetik a légiforgalmi 
irányító szakmát. A léc magasra került, hiszen az első három helyre 
jelenleg 100.000 feletti ponttal lehet bekerülni. Mivel nem csak az első 3 
játékost látja vendégül a társaság, így még mindig nem késő letölteni az 
appot és minél több pontot elérve a legjobbak közé kerülni! 
 
A fiatalok aktivitása a HungaroControl elvárásait is túlszárnyalta. 
„Meglepő volt azt tapasztalni, hogy mennyire nyitottak a fiatalok, ha 
képesek vagyunk megfelelő módon megszólítani és aktivitásra bírni őket. 
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Az AIRbility app segítségével több mint 3700 fős adatbázishoz jutottunk, 
ami a toborzás szempontjából kiemelkedő eredmény. Statisztikáink 
ugyanis azt mutatják, hogy kb. 4-500 jelentkező optimális egy 12-15 fős 
légiforgalmi irányító képző tanfolyam elindításához.” - mondta Schönek 
Zoltán, a HungaroControl társasági és humánerőforrás igazgatója.  
 
A kampánnyal kapcsolatos teendők nem értek véget, hiszen a 
HungaroControl humán szakértői a napokban kezdik meg az AIRbility 
játékon elért eredmények és az adatbázis kiértékelését, a játékosok 
utókövetését. 
 
 
A HungaroControlról 
  

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. világszínvonalú technológiája, 
fejlesztései és szolgáltatásai révén a nemzetközi légiforgalmi irányítás egyik elismert 
szolgáltatója, az Egységes Európai Égbolt keretében zajló uniós integráció aktív 
regionális kezdeményezője, együttműködő partnere. 

 
Az EUROCONTROL statisztikái és előrejelzései szerint Európa felett évente csaknem 10 

millió járat közlekedik, ám ez a szám a következő 20 évben akár meg is duplázódhat. Az 
elmúlt években a HungaroControl több olyan jelentős beruházást indított el, amelyek 
légi navigációs szolgáltatásainak fejlesztését célozzák, garantálják a növekvő légi 
forgalom biztonságos kezelését, és egyben elősegítik a küszöbön álló uniós integráció 
sikerét. 

 
A HungaroControl összetett erőfeszítéseinek eredményeképp, 2014. április 3-tól a 

NATO megbízása alapján a HungaroControl irányítja a Koszovó feletti magaslégtér 
átrepülő forgalmát. 2015 februárjában – jóval az Európai Unió által előírt határidő (2022. 
január 1.) előtt – a HungaroControl Európában elsőként vezette be korlátozások nélkül 
a Free Route Airspace-t a teljes hazai légtérben. 

 
Hagyományos légiforgalmi irányító szolgáltatásainak, műszaki-technológiai háttérének 

továbbfejlesztése mellett a HungaroControl egyik jelentős stratégiai lépése volt a régió 
legmodernebb Léginavigációs Tudásközpontjának 2016-os létrehozása. 

 
Valamennyi beruházásával a HungaroControl célja, hogy a 7 közép-európai országot 

tömörítő regionális együttműködés, a közép-európai funkcionális légtérblokk (FAB CE) 
versenyképes szolgáltatásokat nyújtson és a legmagasabb műszaki-technológiai 
színvonalon működjön. 
 
További információ: 
  
Szőke Katalin 

Szóvivő, HungaroControl Zrt. 
Email: katalin.j.szoke@hungarocontrol.hu           
Telefon: +36-1-293-4034 


