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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Budapest, 2013. április 3. 
 

Népszerűvé válhat a HungaroControl legújabb fejlesztése 
A MergeStrip eljárás használata a légiforgalmi irányítóknak, a légitársaságoknak és a 
lakosságnak is előnyös 
 
A magyar légiforgalmi szolgálat MergeStrip elnevezéssel olyan egyedülállóan új légi 
navigációt segítő módszert fejleszt, amellyel hatékonyabbá válik a légiforgalmi 
irányítás, a repülőgépek gazdaságosabban üzemeltethetők, csökken a károsanyag-
kibocsátásuk és mérséklődik a repülőterek közelében élők zajterhelése. Az új magyar 
eljárás iránt már most jelentős az európai érdeklődés. 
 
A HungaroControl módszertani és operatív területeinek több mint kétéves együttműködése 
eredményeként született meg a MergeStrip elnevezésű forgalomtervezési koncepció és az 
azt támogató szoftver, amelynek kifejlesztése Madácsi Richárd légiforgalmi rendszertervező 
nevéhez fűződik. Az új munkamódszerrel széles körben elterjeszthető a futópályát 
megközelítő repülőgépek folyamatos süllyedése. A folyamatos süllyedéssel érkező légi 
járművek kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, ezáltal költséghatékonyabban 
üzemeltethetők, alacsonyabb a széndioxid-kibocsátásuk és „halkabbak” is: mivel a 
repülőgépeknek nem kell időszakosan többletenergiát használniuk az előrehaladáshoz, a 
felgyűlt helyzeti energia optimális kihasználása alacsonyabb hajtómű-teljesítményt 
eredményez, vagyis a légi útvonalak közelében lakók zajterhelése mérséklődhet. 
 
A leszálló gépek érkezésének ütemezését segítő szoftverek és rendszerek már eddig is 
léteztek, több légiforgalmi szolgáltató jelentős beruházásokkal próbálta hatékonyabbá tenni 
az érkező forgalom kezelését. Ezek a rendszerek kiforratlanságuk miatt sok esetben nem 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és a légiforgalmi irányítók részéről is sok kritika 
érte őket. Az egyik legfőbb probléma, hogy a számítógép által kikalkulált leszállási ütemezés 
és útvonalak sok esetben nem adják ki a megfelelő eredményeket, és gyakori 
beavatkozásokra kényszerítik a légiforgalmi irányítókat. A magyar fejlesztés érdekessége, 
hogy a rendszer kifejlesztésének és üzembe állításának költségigénye töredéke annak, mint 
amibe más, jelenleg alkalmazott megoldások kerülnek.  
 
A fejlesztés azzal kezdődött, hogy a magyar szakemberek elemezni kezdték a folyamatos 
süllyedést spontán módon választó légi járművek adatait és összegyűjtötték a közös 
jellemzőket, majd olyan szoftvert alkottak, ami az irányítók számára könnyen feldolgozhatóvá 
teszi a folyamatos süllyedés támogatásához szükséges információt. A rendszer egy 
„számegyenesre” sorolja be az adott repülőtérre leszálló repülőgépeket pillanatnyi helyzetük 
és sebességük figyelembevételével. A program által kalkulált számítások alapján a 
légiforgalmi irányítók könnyen és gyorsan azonosíthatják, milyen előzetes beavatkozások 
szükségesek ahhoz, hogy folyamatosan, megfelelő ritmusban folytatódjon a leszállás, de 
döntéseket nem hoz helyettük. Az új eljárás segíti a légiforgalmi irányítókat a hatékony 
tervezésben, így kiszámíthatóbbá válik a munkafolyamat. 
 

http://www.hungarocontrol.hu/
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Az új eljárás megalkotása illeszkedik a HungaroControl tudásalapú fejlesztési stratégiájához: 
a MergeStrip programot a magyar légiforgalmi szolgálat saját kutatás-fejlesztési és 
szimulációs központjában telepítették elsőként (Centre of Research, Development and 
Simulation, CRDS), ahol a következő években erősíteni szeretnék a légi navigációs K+F 
tevékenységet. A MergeStrip-et folyamatosan tesztelték a szükséges nemzetközi és hazai 
hatósági jóváhagyások után, és 2013. március 18-19-én mutatták be az EUROCONTROL 
brüsszeli központjában, ahol a légiforgalmi szolgáltatók részéről jelentős érdeklődés 
mutatkozott az új szemléletmódú magyar eljárás iránt, ami a további fejlesztéseket követően 
gyorsan elterjedhet a kontinensen. 
 
 
 

- 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 évben 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 

http://www.hungarocontrol.hu/

