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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Madrid, 2013. február 13. 
 

Magyar holdjáró a HungaroControl madridi standján 
Jelentős a nemzetközi érdeklődés a magyar légi navigációs szolgáltatások iránt 
 
A Polgári Légiforgalmi Szolgáltatók Szervezete (CANSO) és a Légiforgalmi Irányítók 
Szövetsége (ATCA) Európa egyik legnagyobb éves szakmai kiállítással és fórummal 
egybekötött nemzetközi konferenciáját rendezi 2013. február 12. és 14. között 
Spanyolországban. A légi közlekedési szektor egyik legrangosabb nemzetközi 
rendezvényén a HungaroControl egyedülálló, interaktív munkaállomással 
demonstrálja nemzetközi kutatás-fejlesztési és szimulációs központja tudását (Center 
of Research, Development and Simulation – CRDS). A kiállítás ideje alatt az 
érdeklődők megsétáltathatják az első magyar holdjáró kutyát is (Puli Space 
Technologies). 
 
A HungaroControl közel ötven négyzetméteres, látványos, interaktív kiállítótere a magyar 
szolgáltató új, csúcstechnológiát felvonultató, ANS III elnevezésű irányító központját 
szimbolizálja, amely 2013. február 27-étől veszi át a régi budapesti központ szerepét. Sokan 
kíváncsiak a HungaroControl és a Thales Air Systems 2004 óta közösen fejlesztett, mára 
több mint 200 új fejlesztéssel ellátott, kiemelkedő bonyolultságú légi navigációs 
szoftverrendszerére, a MATIAS-ra is (Magyar Automated and Integrated Air Traffic System).  
 

A madridi World ATM Congress első napján kiemelt figyelmet kapott a HungaroControl 
budapesti légi navigációs kutatás-fejlesztési és szimulációs központja (angol rövidítéssel 
CRDS), amely közép-európai viszonylatban a legnagyobb kapacitással rendelkező és 
legmodernebb technológiával felszerelt szimulációs centrum. „A légi forgalom növekedése 
és az integráció Európa-szerte egyre erősebb keresletet támaszt a kutatás-fejlesztés, a 
szimuláció és a képzés területén, de a magas szakmai igényeknek megfelelő kapacitások 
csak igen korlátozottan állnak rendelkezésre. A budapestihez mérhető nagyságú és 
technológiájú létesítmény az egész kontinensen csupán egy található, Párizs mellett. Ezért 
különösen fontos, hogy az integrációs folyamat legintenzívebb időszakában biztosítani tudjuk 
Közép-Európa számára a fejlődéshez és a közös munkához szükséges világszínvonalú 
infrastruktúrát” – mondta el Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója. A kiállítás 
egyik érdekessége, hogy a három nap alatt az érdeklődők egy interaktív munkaállomás 
segítségével ismerkedhetnek meg a CRDS szolgáltatásaival: a valós idejű szimuláció során 
bárki kipróbálhatja magát légiforgalmi irányítóként, és kapcsolatba is léphet a budapesti 
központban lévő álpilótákkal. 
 
A kiállítás második napján bemutatkozik a Google Lunar X Prize nemzetközi innovációs 
verseny magyar résztvevője is: a Puli Space Technologies. A fiatal mérnökökből álló csapat 
a HungaroControl főtámogatásával saját fejlesztésű holdjárót épített, amelyet 2015-ig 
megpróbálnak feljuttatni az égitestre. A híres magyar terelőkutyáról elnevezett eszközt 
működés közben láthatják az érdeklődök. „A HungaroControl támogatja a légiforgalmi 
irányítás, a repülés és a légi közlekedés népszerűsítését elősegítő kezdeményezéseket, 
kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket, és kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek 
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támogatására. Ezért örömmel karoltuk fel a Puli Space csapat kezdeményezését, ami 
izgalmas együttműködésekre is lehetőséget biztosít.” – mondta el Szepessy Kornél 
 

- 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, HungaroControl Zrt. 
Kommunikációs vezető 
Email: katalin.j.szoke@hungarocontrol.hu  
Telefon:+36-1-293-4034 
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