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Budapest 2.0: nemzetközi kutatás-fejlesztési
programban vesz részt a HungaroControl
A legújabb technológiai fejlesztések eredményeit teszteli szimulációk és valós
repülések segítségével a budapesti központú, nagy nemzetközi összefogással
létrejött Budapest 2.0 projekt. A kétévesre tervezett program a budapesti
közelkörzeti légtér érkezési és indulási eljárásait, a távoli toronyirányítási
megoldást és a repülőgépek folyamatos süllyedését támogató megoldás
kiterjesztését mutatja be a magyar légtérben. A projekt költségvetése közel 2,5
millió euró, amelynek 50 százalékát az Európai Unió az Egységes Európai Égbolt
(Single European Sky, SES) program a SESAR Közös Vállalkozás (SESAR Joint
Undertaking) pályázatán keresztül biztosítja.

A Budapest 2.0 projekt keretében egy hattagú nemzetközi konzorcium egy olyan
demonstrációs környezetet alakít ki, ahol a SESAR kutatási-fejlesztési programhoz
szorosan kapcsolódó léginavigációs fejlesztések tesztelését és bemutatását végzi
majd. A program kifejezetten a kis és közepes forgalmú repülőterek és szolgáltatók
működését javító technológiai újítások és eljárások bemutatását tűzte ki céljául,
amelyek segítségével hatékonyabban ütemezhető a légi járművek érkezése,
mérsékelhető a járatkésések száma, gazdaságosabban üzemeltethetők a repülőgépek
és kedvezően befolyásolhatók a környezeti hatások.
A demonstrációt végző hattagú nemzetközi konzorcium a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat és a spanyol Pildo Labs kezdeményezésére kezdte meg a
közös munkát. Az együttműködésben a Wizz Air légitársaság, a JetStream
Légiforgalmi és Légiszolgáltató Kft., a SLOT Consulting repülőipari vállalkozás és a
Katalán Politechnikai Egyetem fő tagként, az LPS szlovák légiforgalmi szolgáltató és a
Vueling légitársaság támogató tagként vesz részt, míg a Budapest Airport Zrt.
megfigyelőként kapcsolódik a programba. A Budapest 2.0 olyan demonstrációs
környezetet biztosít a nemzetközi partnereknek, ahol a SESAR kutatási-fejlesztési
programban kijelölt léginavigációs fejlesztések tesztelését és bemutatását komplex
módon elvégezhetik.
A kétéves program során végrehajtott szimulációk és valós repülések során
kimutatható előnyök alapján a SESAR programhoz kapcsolódó fejlesztési eredmények
szélesebb körben is bevezethetők az európai légiforgalmi irányító rendszerekbe. A
nagy szakértelmet és szoros együttműködést igénylő program során a szakemberek
elsőként a Budapest TMA érkezési és indulási eljárásait, majd a távoli toronyirányítást
biztosító Remote Tower (rTWR) kialakítását és a HungaroControl munkavállalói által
kifejlesztett, több európai légiforgalmi szolgáltató érdeklődését felkeltő, innovatív
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irányítói segédeszközt vizsgálják. A program tervezett záró időpontja: 2016. december
31.
„A Budapest 2.0 program kedvező elbírálása rendkívül fontos visszajelzés számunkra:
azt mutatja, hogy az elmúlt évek kemény munkája sikeres volt, igazolja, hogy a
HungaroControl képes érdemben hozzájárulni az európai légiközlekedés
hatékonyságának növeléséhez, képes valódi értéket teremteni a légtérhasználók, az
utasok számára. Fontos üzenet ez a jövőre nézve is: a HungaroControl-nak helye van
az európai kutatás-fejlesztési erőfeszítésekben, további innovációra van szükség és
mindent meg kell tennünk, hogy fenntartsuk és erősítsük azt a szakértelmet és tudást,
amely nélkül mindez nem volna lehetséges.” – nyilatkozta Szepessy Kornél, a
HungaroControl vezérigazgatója.
A Budapest 2.0 projekt teljes költségvetése meghaladja az 2,4 millió eurót (kb. 760
millió forint), amelynek 50 százalékát a konzorciumi tagok a demonstrációhoz
kapcsolódó feladataik súlyának megfelelően finanszírozzák, míg a fennmaradó
összeget az Európai Unió a SESAR Large Scale Demonstration elnevezésű pályázata
keretében biztosítja. A budapesti központú SESAR demonstrációs környezet a
továbbiakban is alkalmas lehet a kis és közepes forgalmú repülőterekre és az azokat
körülvevő légtérre szánt SESAR fejlesztések tesztelésére, demonstrációjára.
– 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 Kommunikációs vezető, HungaroControl Zrt.
Email: katalin.j.szoke@hungarocontrol.hu Telefon:+36-1-293-4034
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