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Nemzetközi innovációs díjat nyert a HungaroControl 
 

 

A "Felelős és a környezet fenntarthatóságára irányuló innovációk" 

kategóriában Nemzetközi Minőség-Innováció díjat nyert a 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Az Európai 

Minőségügyi Szervezet elismerését a magyarországi szabad 

légtérhasználat megtervezéséért és bevezetéséért ítélték oda a 

HungaroControlnak. 
 

A Minőség-Innováció pályázatot 2007-ben indította útjára Finnország 

elnöke a finn minőségügyi partnerszervezet kezdeményezésére, amelyhez 

azóta csatlakozott Svédország, Lettország, Észtország, Csehország, 

Magyarország, Izrael és Kazahsztán, Litvánia és Spanyolország (Baszkföld), 

valamint legutóbb Kína és Thaiföld. Magyarország a nemzetközi 

pályázatba az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti 

Bizottságának közreműködésével kapcsolódott be. 

 

Innovatív fejlesztéseiért két magyar szervezet is megkapta a napokban a 

Nemzetközi Minőség-Innováció 2016 díjat. A DAK Acélszerkezeti Kft. a "Kis- 

és középvállalkozások minőség-innovációi" kategóriában nyert, a „Felelős 

és a környezet fenntarthatóságára irányuló innovációk” kategóriában 

pedig a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázata 

bizonyult a legjobbnak. 

 

A HungaroControl Zrt. Európában először vezette be a szabad 

légtérhasználatot, melynek lényege, hogy az ország légterében a ki- és 

belépő pontok között a legrövidebb útvonalakon közlekedhetnek a 

repülőgépek. A HungaroControl Zrt. a Társadalmi Felelősségvállalási 

Programjában nemcsak a technikai innovációt dolgozta ki, hanem a 

fenntartható jövőért is elkötelezett.  
 

Felelős vállalatként a környezetvédelmi szempontokat is maximálisan 

figyelembe véve tervezte meg és vezette be a HungaroControl - 

Európában elsőként - a szabad légtérhasználatot (Hungarian Free Route, 

HUFRA). Ennek eredményeként 16 millió kilogrammal csökkent a 

légijárművek által kibocsátott szén-dioxid mennyiség.  
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„A HUFRA alkalmazásával a repülőgépek szükségtelen töréspontok 

beiktatása nélkül 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 Magyarország légterében. A 

koncepciónak köszönhetően egy év alatt mintegy 1,5 millió kilométerrel 

csökkent a Magyarországon átrepülő járatok repülési útvonala. A 

HungaroControl Zrt. számára kiemelkedően fontos a folyamatos 

innováció és hatékonyságfejlesztés. Büszkék vagyunk erre a díjra, amely 

megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk” – fogalmazott Szepessy 

Kornél, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója.  

 

A 100 százalékban állami tulajdonú HungaroControl Zrt. legfontosabb, 

közérdekű feladata a magyarországi légiforgalom irányításának 

biztosítása. A HungaroControl Zrt. emellett ellátja a Koszovó feletti légtér 

átrepülő forgalmának irányítását is, így 2016-ban összesen 881 697 

légijármű biztonságos közlekedését koordinálta. 

 

 
További információ: 

  

Imre Júlia 

Kommunikációs Szakértő, HungaroControl Zrt. 

Email: julia.imre@hungarocontrol.hu           

Telefon: +36-1-293-4034 
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