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A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Platform létrehozásáról 2015. május 8-án együttműködési
megállapodást írt alá tizenegy felsőoktatási intézménnyel, a KTI
Közlekedéstudományi Intézettel és a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével. Az együttműködés célja
a léginavigációs tevékenységgel szorosan összefüggő K+F és innovációhoz
kapcsolódó területek feltárása, közös projektek koordinációja, az oktatók,
hallgatók kutatómunkájának, nemzetközi kapcsolatépítésének támogatása,
valamint európai uniós pályázati lehetőségek kiaknázása.
A HungaroControl Zrt. kezdeményezésére a légiközlekedési iparág fejlesztésében
érintett hazai egyetemek és intézmények összefogásával, egy nemzeti léginavigációs
tudásbázis kialakítása kezdődhet meg. Az együttműködés célja, hogy támogassa a
magyarországi kutatómunkát, megteremtse az összeköttetést a hazai K+F
erőfeszítések és az európai szintű kezdeményezések között, és ezáltal megalapozza
egy regionális léginavigációs tudásközpont létrehozását. A platformban részt vevők
egymás tudástőkéjének kiegészítésével eredményesen szerepelhetnek hazai és
nemzetközi K+F programokban, hatékonyabban tesztelhetnek új módszereket,
gyorsabban implementálhatnak új technológiákat. A HungaroControl kutatás-fejlesztési
és innovációs tevékenységének erősítésével válaszol azokra a kihívásokra, amelyek
elé az európai légi fogalom növekedése és az Unió Egységes Európai Égbolt (Single
European Sky, SES) keretszabályozásának integrációs és hatékonyságjavító
törekvései állítják a kontinens léginavigációs szolgáltatóit.
Az együttműködés keretein belül a Magyar Légiforgalmi Szolgálat a KTI és az MTA
SZTAKI elismert szakemberei mellett a következő felsőoktatási intézmények kutatóival
fog együtt dolgozni: Budapest Corvinus Egyetem (Marketing Tanszék és
Vezetéstudományi Intézet); Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar (VRHT és KJIT), valamint Villamosmérnöki és Informatikai Kar
(HVT); Debreceni Egyetem; Kecskeméti Főiskola; Nemzeti Közszolgálati Egyetem;
Nyíregyházi Főiskola; Pannon Egyetem; Széchenyi István Egyetem. A HungaroControl
jelenleg épülő nemzetközi léginavigációs K+F+I (kutatás-fejlesztési és innovációs)
központja páratlan oktatási és szimulációs infrastrukturális lehetőségeket biztosít az
együttműködési platformban résztvevő intézmények szakemberei számára.
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„Folyamatos újításaival, kutatás-fejlesztési eredményeinek alkalmazásával a
HungaroControl európai szinten is élen jár a repülésbiztonság javítása, a kapacitás
növelése, a légitársaságok költségeinek csökkentése és a környezet fokozott védelme
terén. Az egyetemi oktatóműhelyekkel történő intenzív együttműködés új lendületet
adhat fejlesztéseinknek, és hozzájárul egy regionális léginavigációs tudásközpont
kialakításához, a közös tudástőke hatékony kiaknázása pedig lehetővé teszi magas
hozzáadott értékű, a nemzetközi piacon is jól értékesíthető termékek, megoldások
létrehozását” – mondta Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója.
A HungaroControl és a hazai felsőoktatási intézmények együttműködései már a
korábbi években is hozzájárultak a légiközlekedés műszaki fejlesztéseivel kapcsolatos
egyetemi gyakorlat minőségének javításához, naprakész és jól felkészült oktatók
biztosításához az iparág humán erőforrás igényeinek megfelelően. Az együttműködő
partnerek nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el például olyan
eszközök fejlesztésével, amelyek a légiközlekedés biztonságát szolgálják, valamint
lehetővé teszik a légi járművek ténylegesen megtett útvonalának és aktuális
pozíciójának a korábbinál jóval pontosabb bemérését. A most aláírt megállapodás
tovább növeli a hazai és európai intézmények szinergiája nyújtotta lehetőségeket.
– 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.
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