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Távolról vezérelhetik a légiforgalmi irányítók 

a budapesti repülőteret 

 
Budapest, 2017. november 14. – A HungaroControl innovációjának, a 

Remote Tower távoli toronyirányítási rendszernek köszönhetően a 

közepes méretű és forgalmú repülőterek közül először a világon a 

Budapest Airport (BUD) le- és felszálló repülőgépforgalmát lehet a 

helyszíntől függetlenül is biztonságosan irányítani. A fejlesztést Dr. Seszták 

Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Szepessy Kornél, a HungaroControl 

Zrt. vezérigazgatója adta át kedden.  

A Budapest Airport (BUD) le-és felszálló repülőgépforgalmát jelenleg a magyar 

légiforgalmi irányítók Ferihegy emblematikussá vált, 34 éves irányítótornyából vezérlik. A 

HungaroControl fejlesztésének, a „virtuális” torony (rTWR) koncepciónak köszönhetően 

a magyar légiforgalmi irányítók készen állnak arra, hogy a repülőtér le- és felszálló 

repülőgépforgalmát ne a helyszíni toronyból, hanem távolról, egy virtuális toronyból 

navigálhassák – a hasonló méretű és közepes forgalmat bonyolító repülőterek közül a 

Ferihegyi lesz a világ első távvezérelt repülőtere. 

 

A magyar koncepció alapja a meglévő földi felügyeleti rendszer és egy kamerahálózat 

kétirányú integrációja, amivel hosszabb távon is biztonságos és megfelelő forgalmi 

kapacitású szolgáltatás nyújtható. Az rTWR-nek köszönhetően a repülőtéri környezet 

képét egy videófalon követhetik nyomon az irányítók. A virtuális torony maximálisan 

kihasználja a korszerű technológiák kínálta lehetőségeket. A 14 kamera közül 3 zoom- és 

infraképességekkel is bír, amelyek extrém időjárás esetén is gondoskodnak a megfelelő 

láthatóságról. Az irányítók igényeire szabott módon jelenítik meg mindkét futópályát és 

a teljes forgalmi előteret, valamint további újítás, hogy az élőkép címkézhető grafikai 

szimbólumokkal és repülési adatokkal, amelyek segítenek a repülési szituációk 

hatékonyabb kezelésében. Az innovációnak köszönhetően még biztonságosabbá válik 

a repülés, és fokozható a légiforgalmi irányítók szituációs figyelme is. 

 

„A fejlesztési tárca minisztereként értelemszerűen ösztönzök mindent, ami fejlődés, de a 

HungaroControl ezúttal nem csak fejlesztett, hanem mert nagyot álmodni és 

világelsőként fejlesztette ki a távoli toronyirányítást közepes méretű és forgalmú 

repülőtéren. Ez a 21. századi innováció, a légi navigációs rendszereket érő folyamatos 

kihívásokat nemcsak, hogy megválaszolja, de előttük jár. A projekt sikerét a 

HungaroControl professzionalizmusa, megbízhatósága és elkötelezettsége garantálta.” 

– fogalmazott Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a keddi átadó ünnepségen.  

 

„2020-ra a HungaroControl Budapesten folyamatos éles üzemmódban tervezi 

üzemeltetni a távoli toronyirányítást. Mivel a remote tower technológia költséghatékony 

üzletfejlesztési platform a regionális és szezonális repülőterek számára, a koncepció iránt 

világszerte számos nemzetközi partner is érdeklődik.” – mondta köszöntőjében Szepessy 

Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója. 
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Az előrejelzések szerint 2030-ra az Európa felett közlekedő repülőjáratok száma elérheti 

a 16,9 milliót. A léginavigációs rendszereknek lépést kell tartaniuk a rohamos forgalmi 

növekedéssel, az ezzel összefüggő repülésbiztonsági és kapacitásbeli kihívásokkal. A 

HungaroControl célja, hogy folyamatos innovációval megfeleljen ezeknek az 

elvárásoknak. A HungaroControl a repülésbiztonság fejlesztésére, a 

forgalommenedzsment hatékonyságának növelésére, a repülőjáratok árának 

csökkentésére és a környezetbarát eljárások fejlesztésére törekvő 

kezdeményezésekben Európa élmezőnyében van. 

 

 

 

További információ: 

Imre Júlia 

Kommunikációs szakértő, HungaroControl Zrt. 

Email: julia.imre@hungarocontrol.hu           

Telefon: +36-1-293-4034 

 

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. 

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. 
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