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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Budapest, 2013. február 27. 
 
 
Felavatták Európa egyik legkorszerűbb légiforgalmi irányító központját 
Brüsszel is elégedett a HungaroControl új létesítményével  
 
 
2013. február 27-én, Budapesten felavatták Magyarország új légiforgalmi irányító 
központját, amivel célegyenesébe érkezett a magyar légiforgalmi szolgálat összesen 
13 milliárd forintos beruházási programja. A csúcstechnológiával felszerelt új légi 
navigációs központ Magyarország, s egyben Közép-Európa légi közlekedési 
infrastruktúráját is tovább fejleszti, és hozzájárul a magyar légiforgalmi irányítás 
versenyképességének és hosszú távú önállóságának megőrzéséhez. A megnyitó az 
Európai Bizottság, az EUROCONTROL, valamint az EU Transzeurópai Közlekedési 
Hálózat Végrehajtó Hivatala képviselőinek jelenlétében zajlott. 
 
A HungaroControl Zrt. ANS III elnevezésű, komplex fejlesztési programjának egyik eleme az 
új irányító központ megnyitása, ami erősíti az irányítás hatékonyságát, továbbá biztosítja, 
hogy a magyar légiforgalmi szolgálat hosszú távon is képes legyen megfelelni az uniós 
teljesítménycéloknak. Az új központot olyan magas színvonalú, innovatív eszközökkel és 
szoftverekkel szerelték fel, mint a világszerte elismert, a magyar irányítók igényei szerint 
fejlesztett MATIAS navigációs rendszer. Az ANS III megnyitása lehetőséget teremt arra, 
hogy a HungaroControl egy helyre telepítse innovációs vállalkozásait, létrehozva egy 
légiforgalmi K+F és szimulációs tudáscentrumot. A magyar irányítók a NATO felkérésére a 
tervek szerint már az új központból irányíthatják Koszovó magas légterének 
forgalmát,valamennyi feltétel teljesülése esetén. 
 
A megnyitón Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter kiemelte: az ANS III program 
hosszú évekre előre megalapozhatja Magyarország és a HungaroControl szerepét a 
kontinens légi közlekedésének integrációs folyamataiban. „Mivel Magyarország a közép-
európai térség fontos közlekedési csomópontja, ezért infrastruktúra-fejlesztése nemcsak 
magyar, hanem térségi és európai érdek is” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a 
közlekedésfejlesztés az Európai Unió és Magyarország számára is prioritás. A megnyitón a 
tárcavezető közreműködésével ünnepélyesen leállították a korábbi irányító központot, 
amelynek minden korábbi funkcióját sikeresen és zökkenőmentesen vette át a vadonatúj, 
világszínvonalú ANS III központ: az átállás nem okozott késést a légitársaságoknak. 
 
Frank Brenner, az európai légiforgalmi szolgálatokat összefogó kormányközi szervezet 
(EUROCONTROL) főigazgatója példaértékűnek nevezte az ANS III beruházást, és a 
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően precíz technikai átállást. Brenner 
megerősítette, hogy az ANS III teljes kapacitással üzemel, és az átállás nem okozott késést 
a légitársaságoknak.  
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Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója hangsúlyozta: „a most megnyitott új 
irányító központ és a létrejövő budapesti tudáscentrum a térség légi navigációs fejlesztésén 
kívül ahhoz is hozzájárul, hogy a HungaroControl több lábon álló szolgáltató legyen, amelyik 
képes hosszú távon megőrizni önállóságát Európában, kiszolgálva a régió és a kontinens 
más szolgáltatóinak piaci igényeit is.” 
 
A 13 milliárd forintból megvalósuló, közel tízezer négyzetméter alapterületű, háromszintes 
légi navigációs központ kivitelezéséhez az Európai Unió 6 millió euró értékű támogatást 
nyújtott a Transzeurópai Hálózatfejlesztési Terv (TEN-T) keretében, a források több mint 85 
százalékát a költségvetési támogatásban nem részesülő HungaroControl önerőből 
finanszírozza. 
 

- 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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