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Budapest, 2016. április 14. 

 
Komplex szolgáltatásokat nyújt a régió legmodernebb 

léginavigációs tudásközpontja 
 

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára 

és Szepessy Kornél, a HungaroControl (HC) vezérigazgatója ünnepélyes 

keretek között 2016. április 14-én átadta a HungaroControl 

léginavigációs Tudásközpontját.  

Közép-Kelet Európa legmodernebb Tudásközpontjában kapott helyet az 

EPC (Entry Point Central) Léginavigációs Akadémia, a HungaroControl 

kutatás-fejlesztési és szimulációs központja, a CRDS (Centre of Research, 

Development and Simulation), valamint a radarszimulációs és 

kényszerhelyzeti központ. A 3,5 Mrd Ft értékű beruházással olyan 

tudásközpont jött létre a régióban, amely integrált szolgáltatásokat tud 

nyújtani a légiforgalmi iparág nemzetközi szereplőinek, erősítve a 

társaság piaci pozícióit és versenyképességét.  

 

„Közép-Kelet Európa legmodernebb léginavigációs Tudásközpontját 

adjuk most át. Egy olyan innovációs centrumot, ahol a HungaroControl 

szakemberei a jövő léginavigációs rendszereit, eljárásait és útvonalait 

fejlesztik és tesztelik, továbbá a legmagasabb szakmai és műszaki 

színvonalon képzik a légiforgalmi irányítókat.” – mondta el 

megnyitóbeszédében Fónagy János, aki kiemelte: „A HungaroControl 

világszínvonalú fejlesztéseiből és szolgáltatásaiból nem csupán a 

tulajdonos és a partnerek, hanem közvetetten az utasok és a működési 

környezetében élők is profitálnak.” 

 

„A megnövekedett légiforgalom, az átalakuló európai léginavigációs 

piac kiemelten fontossá teszi az innovatív eljárások, új koncepciók 

kifejlesztését és tesztelését, valamint az irányítók folyamatos szakmai 

képzését. A CRDS és az EPC szolgáltatásait már eddig is több ország 

léginavigációs szolgáltatója igénybe vette. A CRDS legutóbbi valós idejű 

szimulációja a SEAFRA, melynek célja egy határokon átívelő szabad 

légtérhasználat bevezetése, a horvát, a szerb, és a bosnyák légiforgalmi 

szolgálatok szakembereinek közreműködésével sikeresen lezajlott.” - 

mondta el beszédében Szepessy Kornél, a HC vezérigazgatója. 

Hozzátette: „A Tudásközpont lehetőséget biztosít az iparág nemzetközi 

szereplőinek arra, hogy a legkorszerűbb infrastruktúra és technológia 

felhasználásával komplex szolgáltatásokat vegyenek igénybe.”   
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A HungaroControl a légiközlekedési iparág növekvő kihívásaira az elmúlt 

években sorozatos fejlesztésekkel, kulcsfontosságú partnerkapcsolatok 

kialakításával és hatékonyságjavító intézkedésekkel reagált. A társaság 

piaci pozícióit erősíti a most átadott léginavigációs Tudásközpont is, 

amely a korábban elkülönülten működő egységek szinergiáit 

kihasználva immáron integrált szolgáltatásokat tud nyújtani az iparág 

más szereplői számára.  

 

A Tudásközpontban kap helyet az EPC (Entry Point Central - a skandináv 

EPN léginavigációs akadémiával közösen alapított oktatási centrum).  Az 

oktatási centrum 350 m2 területen, 34 db szimulátorállással, a 

legmodernebb eszközökkel felszerelt tantermekkel és 2 db 180 fokos, 3 

dimenziós képi megjelenítéssel rendelkező toronyszimulátorral biztosít 

versenyképes tudást, jól működő oktatási formát és magas nemzetközi 

presztízsű végzettséget a légiforgalmi irányítók következő generációinak.  

 

Az átadott létesítményben megnövekedett kapacitással (egyidejűleg 34 

irányítói és 26 álpilóta munkaállomással) képes kiszolgálni külföldi 

partnereit Közép-Európa legnagyobb, legmodernebb technológiával 

felszerelt kutatás-fejlesztési és szimulációs központja, a CRDS (Centre of 

Research, Development and Simulation).  

 

A CRDS legutóbb 2016 márciusában végzett külső partnerek számára 

sikeres szimulációt. A 39 szerb, horvát és bosnyák légiforgalmi irányító és 

12 ATM szakértő részvételével lezajlott SEAFRA (South-East Axis Free Route 

Airspace) valós idejű szimuláció célja egy határokon átívelő, időkorlát 

nélküli szabad légtérhasználat bevezetésének előkészítése volt.  

 

A korábbi irányítóközpontban kialakított radarszimulációs és 

kényszerhelyzeti központ kettős funkcióval működik: egyrészt oktatási-

képzési helyszín, másrészt olyan ún. kényszerhelyzeti irányító központ, 

amely egy esetleges vészhelyzet esetén 6 óra átállással éles működésre is 

alkalmassá tehető, azaz a magyar légtér forgalma akár onnan is 

biztonságosan irányítható. A központba a HC az ANS III 

irányítóközpontban is használt infrastruktúrát telepítette, beleértve a 

jelenlegi egyik legkorszerűbb légiforgalmi irányító szoftverét, a MATIAS-t 

(Magyar Automated and Integrated Air Traffic System, a THALES Air 

Systems és a HungaroControl közös fejlesztése). 
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A Tudásközpontban a HC szakemberei olyan termékeket, 

szolgáltatásokat fejlesztenek, amelyek a növekvő légiforgalom 

biztonságos kezelése mellett is hatékonyabbá és környezetkímélőbbé 

teszik a légi közlekedést Magyarországon, és Európában. Egy olyan 

egységes K+F centrum jött létre, amely komplex megoldásokat kínál nem 

csak a hazai, hanem a nemzetközi léginavigációs ipar szereplői számára 

is. 

 

 
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 a régió 

legmodernebb léginavigációs Tudásközpontjának 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 
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