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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Budapest, 2016. március 24. 

 
Átadták a háromdimenziós toronyszimulátort 

 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Simicskó István honvédelmi 
miniszter és Szepessy Kornél, a HungaroControl (HC) vezérigazgatója 
átadta a légiforgalmi szolgálat Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
elhelyezett 3D toronyszimulátorát 2016. március 24-én, Budapesten. A 180 
fokos, 3 dimenziós szimulátor a HC tornyos légiforgalmi irányítóinak 
képzése mellett lehetőséget biztosít a Magyar Honvédség irányítói 
szakállományának felkészítésére, jártasságának fenntartására, speciális 
repülésirányítói eljárások (pl. pilóta nélküli repülőgépek irányítása, 
speciális megközelítési eljárások) begyakorlására és tesztelésére is.  
A rendezvényen a honvédelmi miniszter és a HungaroControl 
vezérigazgatója stratégiai partnerségi megállapodást írt alá. A 
megállapodás keretében többek között a korszerű polgári-katonai 
integrációhoz, a légiforgalmi tájékoztatáshoz, nemzetközi képviselethez, 
szakmai képzésekhez, és a kutatás-fejlesztés témaköréhez kapcsolódó 
együttműködési lehetőségekről állapodtak meg.  
 
A HungaroControl tornyos légiforgalmi irányítói számára a képzés egyik fontos 
eszköze a valóságot modellezni képes, 180 fokos, 3 dimenziós képi 
megjelenítéssel rendelkező toronyszimulátor, mely jelenleg három polgári 
(Budapest, Sármellék, Debrecen), három katonai (Szolnok, Pápa, Kecskemét) 
és egy fiktív repülőtér teljes vizuális és funkcióbeli szimulációját tudja 
maradéktalanul ellátni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kampuszán most 
elhelyezett rendszer emellett lehetőséget ad a Magyar Honvédség irányítói 
szakállományának felkészítésére, jártasságának fenntartására, és speciális 
repülésirányítói eljárások (pl. pilóta nélküli repülőgépek irányítása, kezelése, 
polgári forgalomba való illesztése vagy speciális megközelítési eljárások) 
begyakorlására, tesztelésére is.  „A HC évtizedekre visszatekintő részvétele a 
polgári-katonai együttműködésekben kiemelkedő fontosságú Magyarország 
szövetségi munkájában, amelynek kiváló példája a koszovói magaslégtér 
újranyitásához nyújtott szerepvállalás” – mondta el Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter.  
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A rendezvényen Simicskó István honvédelmi miniszter, és Szepessy Kornél, a 
HungaroControl vezérigazgatója stratégia partnerségi megállapodást írt alá.  A 
megállapodás keretében többek között a korszerű polgári-katonai 
integrációhoz, a légiforgalmi tájékoztatáshoz, egyes technológiák 
harmonizációjához (pl. MATIAS, a HungaroControl által használt léginavigációs 
szoftver), nemzetközi képviselethez, szakmai képzésekhez, valamint a kutatás-
fejlesztés témaköréhez kapcsolódó együttműködési lehetőségekről állapodtak 
meg. A felek továbbra is elkötelezettek egy harmonizáltabb hazai ATM 
környezet megvalósításában, mely a nemzetközi polgári és katonai szakmai 
környezetben is példaértékű eredményeket mutathat fel. Simicskó István 
honvédelmi miniszter az együttműködés aláírásával kapcsolatban elmondta: 
„A stratégiai megállapodás aláírásával a honvédelmi tárca újabb szándékát 
fejezi ki a pán-európai ATM folyamatok támogatásához, a SES célok 
megvalósításához.” Szepessy Kornél, a HC vezérigazgatója a megállapodás 
kapcsán elmondta: „A megállapodás biztosítja a polgári-katonai 
együttműködés fejlődésének jelenlegi lendületét, és azt, hogy a jövőben közös 
megoldásainkkal érjünk el hatékonyságjavulást a légtérhasználók javára, és 
számottevő nemzetközi sikereket a magyar légiközlekedés elismertségének 
fenntartására.” 
 

 
 
További információ:  

 

Szőke Katalin 

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


