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Magyarország

Koszovó (KFOR)

810 243 Magyarország légterében a kezelt 

teljes légijármű szám 

95 904További gépmozgás szám a 

KFOR szektorban

708 112 A magyar légtérben kezelt átrepülő 

forgalom nagysága

102 131 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

repülőtér érkező/induló forgalma

REKORD FORGALOM 906 147 légijármű 2017-ben 

Légi navigációs szolgáltatásból (m EUR)

ALKALMAZOTTAK

ÉVES BEVÉTEL 

743
211 fő légiforgalmi irányító, 257 fő 

operatív és műszaki támogató (fő)

126 

Az elmúlt 3 évben az európai forgalom 

jelentősen átrendeződött, 

a hazai forgalom intenzíven növekedett
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Az ATM digitalizálása a megoldás

a kihívást jelentő célok eléréséhez

1900                       1950 2000                           2050 Source: ACARE

A kihívást jelentő célok 

megkövetelik, hogy a jövőbeni 

fejlesztések legyenek:

A digitalizálás

egyike lehetséges megoldásoknak

Diszruptívek

Radikálisak

Forradalmiak
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Távoli torony irányítás -

Működési koncepció

A repülőtéri forgalom ellenőrzése 

elsődlegesen a légi és földi mozgások 

vizuális információkból felépített 

mentális modelljére épül

Vizuális információk az rTWR-ben: 

Az "out-of-the-window" (OTW) 

környezetet a repülőtéren telepített 

kamerák digitalizált video-információival 

helyettesítik 

A repülőtéri irányítás nem az OTW 

módszeren alapul, ezáltal 

áttelepíthető távoli helyre.

A digitalizálás egyben az 

automatizálás lehetőségét hordozza

A rTWR egy továbbfejlesztett felderítési technika, amely vizuális információt nyújt a repülőtéri műveletek 

irányításához

5



Minimális változtatás és a maximális rendelkezésre 

állás a továbbfejlesztett vizualizációval -

biztonságos és folyamatos működés ésszerű áron

rTWR budapesti telepítése

 A-SMGCS és a kamerák integrálása 

 Konfigurálható videofal

 PTZ és fix kamerák nagyobb kapacitást nyújthatnak az LVP eljárásokhoz

 Vizuális információ a termikus kamerákkal növelhető
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A rTWR támogatja a SES célok elérését

Nem kell építeni / 

üzemeltetni TWR épületet

 Az ATCO-k hatékonyabb foglalkoztatása 

 Könnyebb munkába állás (SRA beléptetés nem szükséges) 

 Csökkentett munkaterhelés, fokozott helyzettudatosság (fejlettebb vizualizáció PTZ 

kamerákkal) 

 Videóinformációk további fejleszthetősége (pl. kiterjesztett valóság, infrakamerák)

 A telepített kamerák jobb látást és nagyobb rendelkezésre állást 

biztosítanak 

 A Multi rTWR biztosíthatja több repülőtér ellenőrzését (költséghatékony)

 Szétszórt információforrásokat alkalmaz

egyetlen (koncentrált) információforrás helyett

Hatékonyabb LVP eljárások

(Low Visibility Procedures) a 

kamera technológia révén

Biztonság

Kapacitás

Működési 

hatékonyság

Költség 

hatékonyság
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PTZ
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A rTWR megoldás

közepes és nagyméretű repülőterekre

HungaroControl és Budapest repülőtér 

speciális jellemzői

Közepes méret: 100.000 éves mozgásszám

Két párhuzamos futópálya, a legtávolabbi küszöbök 

távolsága 6 km

A-SMGCS – a forgalom irányítása vizuális információ 

nélkül radarok segítségével (a radar a fő felügyeleti 

rendszer, nem az emberi szem)

ILS – Automatikus leszállító rendszer

(Instrument Landing System) és 

AGL (Airfield Ground Lighting) kontrol 

(részben integrálva az A-SMGCS HMI-be)
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A kamerák pozíciója
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306 ° -os panoráma kép 14 fix kamerából áll, amelyek a TWR-ra vannak felszerelve és az északi oldalon futó kifutópályák közeli nézete
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Fix és 

PTZ kamerák

PTZ  Runways

PTZ  Aprons
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Távoli toronyirányítási program 

megvalósítási lépései

1. fázis

2017

2. fázis

2019

3. fázis

2021

Üzleti 
lehetőségek

SESAR demonstrációs projekt és

kényszerhelyzeti

képesség megszerzése

Átadás: 2017. november

teljes értékű rTWR

(TWR tartalék)

Tartalék távoli torony

(ANSI; TWR kiköltözhető)

Több-célú szimulációs központ: 

kényszerhelyzet, oktatás, kutatás-

fejlesztés, vállalkozási tevékenységek
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Eddigi eredményeink
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• A technológia telepítése és tesztelése

• Repülésbiztonsági és humán faktor elemzések

• Munkatechnológia átírása

• Hatósági engedélyezés több lépcsőben

(demonstrációra; contingencyre videofal nélkül, majd videofallal)

• 3 hét árnyéküzem

Előkészítés

• SESAR demonstráció keretében 25 óra éles üzem, (586 mozgás)

• Validációs alkalmak: 22 óra éles üzem (402 mozgás)

• Munkahelyi képzés a teljes állomány részére: 84 óra éles üzem

• A mostani remote éles üzemmel 120 órával nő a remote üzemelés (utolsó nap március 27)

Éles üzem

Összesen 251 óra éles irányítási tapasztalat egy- és kétpályás üzemi, nappal-éjszakai, VMC-IMC és téli 

körülmények között.
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Összegzés

Lessons learnt

Fontos az operatív igények pontos megértése és a 

technológia adta lehetőségekkel való konszolidáció

Fontos a stakeholderek teljes körének 

feltérképezése (pl. üzemeltetés, meteorológia)

Külső stakeholdereknél különösen fontos a 

függőségeink feltérképezése és kezelése

Fontos, hogy a humán faktor kockázatokat

kiemelten és a projekt folyamatba integráltan 

kezeljük.

Kiemelt jelentősége van a változásmenedzsment

szempontjából is.

Hagyjunk elegendő időt az irányítóknak, hogy 

megszokják az új környezetet, csökkenjen náluk a 

változás okozta stressz és visszanyerjék a 

munkavégzéshez szükséges önbizalmukat az új 

rendszerrel.
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Köszönöm a figyelmet!
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