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Homebriefing: biztonságosabban repülhetnek a
kisgépek
A HungaroControl új online alkalmazása a pilóták felkészülését segíti
Elérhető a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat új, ingyenes web
alapú szolgáltatása, amellyel a kisgépes pilóták az eddiginél gyorsabban és
egyszerűbben fel tudnak készülni repülésük biztonságos végrehajtására. A
Homebriefing rendszer abban segíti a pilótákat, hogy bárhonnan benyújthassák
repülési terveiket a HungaroControl Repüléstájékoztató Szolgálatának a 2900
méter (9500 láb) alatti légtérre. A honlapon egy helyen megtalálhatók az ehhez
szükséges legfontosabb, folyamatosan frissülő légiforgalmi és meteorológiai
információk is. A rendszer használatával növekedhet a repülésbiztonság és a
hazai forgalomszervezés biztonsága a nem ellenőrzött légtérben, elkerülhetővé
válhatnak a légtérsértések, valamint egy esetleges baleset esetén könnyebb a
kutató-mentő szolgálat munkája is.
A nem ellenőrzött légtérben, a VFR (látvarepülési) szabályok szerint végrehajtott
repülésekre nem kötelező repülési tervet benyújtani, így napjainkban a pilóták
mindössze 60-70 százaléka él ezzel a lehetőséggel. A benyújtott repülési terv segíti a
pilóták és a HungaroControl Repüléstájékoztató Szolgálatának (FIC) munkatársai
közötti kommunikációt, amivel növelhető a repülésbiztonság.
A Homebriefing rendszer segítségével a pilóták elkészíthetik és elküldhetik repülési
terveiket a légiforgalmi szolgálathoz. A korábban leadott repülési terveket a rendszer
rögzíti, a tervek visszakereshetők és újra felhasználhatók. További segítséget
jelentenek az ais.hungarocontrol.hu weboldalon egy helyen megtalálható,
folyamatosan frissülő légiforgalmi és meteorológiai információk. Így javul a pilóták és
az irányítás közötti információáramlás, amivel növelhető a hazai forgalomszervezés
biztonsága a nem ellenőrzött légtérben. A rendszer használata elősegíti a bajba jutott
légi járművek felkutatását.
A Homebriefing ingyenes regisztráció után könnyen elérhető bármilyen internetes
böngészővel ellátott eszközről. A korszerű, egyszerűen kezelhető, felhasználóbarát
online felület mostantól fokozatosan felváltja a már elavult, jelenleg használatos faxostelefonos rendszert.
A Homebriefing rendszert a HungaroControl megbízásából a Frequentis AG osztrák
cég mérnökei fejlesztették ki a nemzetközi trendeknek és az EUROCONTROL
tagországokban érvényes, ún. Local Single Sky Implementation Programme-ban
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(LSSIP) meghatározott előírásoknak megfelelően. A szolgáltatást a HungaroControl
repüléstájékoztató szolgálatának szakemberei működtetik.
– 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.
Folyamatos újításaival, kutatás-fejlesztési eredményeinek alkalmazásával a
HungaroControl európai szinten is kiemelkedő a repülésbiztonság javítása, a kapacitás
növelése, a légitársaságok költségeinek csökkentése és a környezet fokozott védelme
terén. 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 stratégiai célkitűzése, hogy
partnereivel közösen egy regionális, közép-európai légi navigációs tudásközpontot
hozzon létre. Az új, világszínvonalú irányító központ 2013-as létrehozása lehetővé
tette, hogy a HungaroControl egy helyre - a korábbi irányító központ épületébe 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 célkitűzései generálnak. A regionális léginavigációs tudásbázis a
HungaroControl kezdeményezésére a légiközlekedési iparág innovációjában érintett
hazai egyetemek és intézmények bevonásával jön létre.
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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