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Budapest, 2015. február 5. 

Európában elsőként a HungaroControl vezeti 
be a szabad légtérhasználat leghatékonyabb 
verzióját 

Évi közel 3 millió dollár megtakarítás a légitársaságok számára 

 

2015. február 5-t ől Európában els őként a HungaroControl törli el a teljes légi 
útvonalhálózatot, ezzel lehet ővé téve a repül őgépek korlátozások nélküli, szabad 
légtérhasználatát. Az új forgalomszervezési koncepc ió (Hungarian Free Route, 
HUFRA) lényege, hogy Magyarország légterében a ki- és belép őpontok között a 
lehető legrövidebb egyeneseken közlekedhetnek a repül őgépek. Szakért ők 
szerint ezzel a megoldással a hazánk felett átrepül ő járatok útvonala egy év alatt 
összesen csaknem 1,5 millió kilométerrel csökkenhet , így a légitársaságok 
mintegy 3 millió dollár érték ű üzemanyagot takaríthatnak meg, és több mint 16 
millió kilogrammal kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe. 
 
Az Európai Bizottság rendelete (716/2014) értelmében a szabad légtérhasználat, azaz 
a „free route” bevezetése 2022. január 1-jére 9000 méter felett egész Európában 
kötelező lesz a léginavigációs szervezetek számára. A magyar légiforgalmi irányító 
szolgálat, a HungaroControl jóval a határidő előtt, idő- és térbeli korlátozások nélkül 
teljesítette az előírást, így a repülőgépek a magyar légtér teljes vertikumában igénybe 
vehetik a „free route” szolgáltatást. 
 
A HUFRA alkalmazásával a repülőgépek a lehető legrövidebb, vagyis szükségtelen 
töréspontok beiktatása nélküli úton tehetik meg a magyar légtérbe belépő és az onnan 
kilépő pontjaik közötti távolságot. A légitársaságok így a lehető leggazdaságosabb és 
legkörnyezetkímélőbb módon tervezhetik meg és bonyolíthatják le repüléseiket hazánk 
légterében. A koncepciónak köszönhetően egy év alatt csaknem 1,5 millió kilométerrel 
csökkenhet a Magyarországon átrepülő járatok repülési útvonala – az ezen a távon 
megspórolt üzemanyaggal egy repülőgép akár harmincszor is körberepülhetné a 
Földet. 
 
Európában már több államban (pl.: Portugália, Írország, Dánia, Svédország) is 
bevezették a „free route” koncepciót, de az útvonal rendszer megtartása mellett, a 
légitársaságok csak időbeli vagy térbeli korlátozás mellett használhatják azt. A 
HungaroControl által kidolgozott koncepció lényege, hogy valódi szabadságot biztosít a 
magyar légtérben. A HUFRA nem csak a légtérhasználók számára szolgál számos 
előnnyel, de a léginavigációs szolgálat kapacitását is optimalizálja, és csökkenti az 
irányítók leterheltségét, ezzel közvetve hozzájárul a repülésbiztonság további 
növeléséhez.  
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„A magyar légi navigációs szolgálat által kidolgozott megoldást az EUROCONTROL 
szakértői és FAB CE partnereink is követendő példának tekintik. Az államhatárokon 
átívelő „free route” működés technikai és operatív feltételeinek megteremtéséről már 
tárgyalásokat folytatunk az osztrák és horvát, valamint a szlovén léginavigációs 
szolgálat vezetőivel. A továbbiakban tervezzük az együttműködést más FAB-ok 
területén működő szolgáltatókkal is” – mondta Szepessy Kornél, a HungaroControl 
vezérigazgatója. 
 
A szolgáltatás bevezetését a világ egyik legkorszerűbb légiforgalmi irányító 
rendszerének, a MATIAS (Magyar Automated and Integrated Air Traffic System) 
rendszernek folyamatos innovációja tette lehetővé. A HUFRA bevezetését több hetes 
gyakorlatsorozat előzte meg a HungaroControl saját kutatás-fejlesztési és szimulációs 
központjában (Centre of Research, Development and Simulation, CRDS). A koncepció 
végső formáját a magyar légteret jellemzően használó húsz légitársaság 
szakembereinek véleményezését követően nyerte el. 
 
–  vége  – 
 
A HungaroControlról 
 
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. világszínvonalú technológiája, élenjáró 
fejlesztései és szolgáltatásai révén a nemzetközi légiforgalmi irányítás egyik legpontosabb, 
leghatékonyabb és legmegbízhatóbb 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.  
 
Hagyományos légiforgalmi irányító szolgáltatásainak, műszaki-technológiai háttérének 
továbbfejlesztése mellett a HungaroControl egyik stratégiai célkitűzése, hogy az elkövetkező 
két-három évben partnereivel közösen egy regionális, közép-európai légi navigációs 
tudásközpontot hozzon létre. Az új irányító központ átadása lehetővé teszi, hogy a 
HungaroControl egy helyre - a felszabaduló épületbe - telepítse innovációs vállalkozásait. A 
tudásközpont kialakítását a légi navigációt támogató kutatás-fejlesztés, szimuláció és képzés 
iránti növekvő nemzetközi piaci kereslet alapozza meg, amelyet részben éppen az európai 
integráció és a funkcionális légtérblokkok létrehozása generál.  
 
Valamennyi beruházásával a HungaroControl célja, hogy a 7 közép-európai országot tömörítő 
regionális együttműködés, a közép-európai funkcionális légtérblokk (FAB CE) kiváló 
szolgáltatásokat nyújtson és a legmagasabb műszaki-technológiai színvonalon működjön.  
 

További információ: 

Szőke Katalin 

Kommunikációs vezető, HungaroControl Zrt. 
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Email: katalin.j.szoke@hungarocontrol.hu   

Telefon:+36-1-293-4034 


