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A magyar polgári légiközlekedés szereplői 

 

Légitársaságok 

HungaroControl 

Zrt. 

Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér 

Szabályozás 

Tulajdonosi jogok 

Szakmai felügyelet 

Nemzetközi érdekérvényesítés 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Légügyi Főigazgató 

Hatóságok Szolgáltatók 

Közlekedésbiztonsági 

Szervezet  

Nemzeti 

Közlekedési 

Hatóság  

 

Légügyi Hivatal  
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Nemzeti Felügyeleti Hatóság 
Polgári katonai  

együttműködés 
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HungaroControl története dióhéjban 

 

Magyarország kijelölt légtereiben légi navigációs szolgálat ellátása 

 A kezelt forgalom 2014-ben 659 505 gépmozgás, 

ebből 86 077 Ferihegy forgalma 

 Éves bevétel 100 millió EUR a légi navigációs 

szolgáltatásból 

 Alkalmazottak száma: 700 fő – ebből 170 fő légiforgalmi 

irányító, 270 fő operatív és műszaki támogató 

személyzet  

 Okozott késések nagysága járatonként: 0 perc  

 Egységdíj 2015-ben 36 EUR – Európában az egyik 

legalacsonyabb  

Főbb adataink 

Radarral történő 

irányítás kezdete 

Költségvetési intézményként 

különvált a repülőtér 

üzemeltetéstől  

Megszületett a magyar 

légiforgalmi irányítás őse, 

a rádió-iránymérő szolgálat 

Megalakult  az LRI, 

Légiforgalmi és 

Repülőtéri Igazgatóság  

HungaroControl Zrt. önállóan működő 

gazdasági társaság  

Tulajdonosa 100%-ban a Magyar Állam  

Koszovó feletti 

magas légtér 

megnyitása 
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Szabályozási környezet 

Hazai jogszabályok 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség (EASA) 

Európai uniós jogszabályok 

Eurocontrol EU léginavigációs iparág 

vezető szakmai szervezete 



6 

Szabályozási környezet 

 

2001. október 8. Milano Linate Crash 

2002. július 1.  Überlingen Crash         

  

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://b.bimg.dk/node-images/489/620x/489093-anklager-krver-fngselsdomme-for-flykatastrofe-i-milano--.jpg&imgrefurl=http://www.b.dk/verden/anklager-kraever-faengselsdomme-flykatastrofe-i-milano&docid=qmaFYDP43DTByM&tbnid=6QqjhU3YE7sV7M:&w=620&h=347&ved=0ahUKEwjF2f6hra7JAhWMWxQKHUiNAeYQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Fő tevékenységeink 

Légiforgalmi irányító, a 

repüléstájékoztató és riasztó 

szolgálat ellátása (a katonai körzeteket 

kivéve)  

Szakszemélyzet képzése, 

továbbképzése 

Szükséges berendezések (kivéve ILS) 

működésének biztosítása 

Feladatokhoz ellátásához kapcsolódó 

fejlesztések 

Légiforgalmi navigációs, távközlési, 

légtérellenőrző szolgálat ellátása Mo. 

légterében 

Repülésbejelentő és tájékoztató 

szolgálat ellátása Bp. Liszt Ferenc Nk-i 

Repülőtéren 

Légtérfelügyelethez szükséges 

adatszolgáltatás a Magyar Honvédség 

részére 

A légi forgalom áramlásának szervezése 

Kutatás-mentés, egyéb segítségnyújtás  

Központi légiforgalmi tájékoztató 

szolgálat (AIS) ellátása, és légiforgalmi 

tájékoztató anyagok kiadása (pl. AIP); 

Tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó 

szolgálat ellátása Magyarország 

ellenőrzött légterén kívül közlekedő légi 

járművek részére 

Műszaki dokumentációs és kapcsolódó 

tájékoztató tevékenység  

Menetrend koordináció 

Útvonal-használati és terminál-

navigációs díjakkal összefüggő 

költségalap kezelése. 

Koszovó felett kijelölt magas légtérben 

polgári légi navigációs szolgálat nyújtása, 

kapcsolódó feladatokat ellátása * 

Légtérgazdálkodás, közreműködés a 

stratégiai légtérgazdálkodási 

feladatokban  

HC 

feladatai 

A légiközlekedésről 

szóló 1995. évi 

XCVII. törvény 

értelmében a 

HungaroControl Zrt. 

feladatai 

Magyarország 

légterével 

összefüggésben **  

.  

7 
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Compliance helye a szervezetben 

Vezérigazgató 

ATM 
Légiforgalmi 

Igazgató 

CNS 
Igazgatóság 

Technológiai 
Igazgatóság 

Biztonsági 
Igazgatóság 

Gazdasági 
Igazgatóság 

Compliance és  

Belső 
Ellenőrzési 
Igazgatóság 

Társasági és 
Humán 

Erőforrás 
Igazgatóság 

Vállalatfejlesztési  

és Külkapcsolati 
Igazgatóság 

COMPLIANCE 

Osztály 

 Kontroll rendszer 

 Második védelmi vonal 

 Függetlenség a vizsgált területektől 

 A vezérigazgató által jóváhagyott éves compliance program 
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COMPLIANCE funkciói a HungaroControlnál 

Jogszabályfigyelés - 

monitoring 

ERM – Vállalati 

kockázatmenedzsment 

működtetése 

Adatvédelem – közadatok 

(állami vállalat) 

Szervezet felkészítése az 

éves hatósági auditokra 

Audit adatbázis: intézkedési 

tervek teljesülésének 

nyomonkövetése 

Engedélyek nyilvántartása 

Compliance vizsgálatok: 

Eurocontrol audit módszertan 

alapján 

COMPLIANCE 
funkciók  

Külső auditok koordinálása 

Prevenciós cél:  a társaság jogszabályoknak, tulajdonosi határozatoknak és egyéb 

szabályozásoknak való megfelelése  
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Kapcsolat más területekkel 

Minőség biztosítás 

COMPLIANCE 

Jog 

Belső ellenőrzés 

Hozzájárul, hogy a stratégiai célok a 

jogszabályoknak , belső 

szabályozónak és a tulajdonosi 

elvárásoknak megfelelően 

valósuljanak meg. 



 

Straight to the point 



Jogszabályi megfelelősség biztosítása: compliance mátrix 
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Kiemelt funkció hatósági audit felkészülés 

Compliance matrix 

A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a légiforgalmi szolgáltatások és a 
léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról 

Mellék
let 

száma 
Cikk 

Bekez
dés 

Érintett 
terület 

A rendelet szövege magyarul Bizonyítékok 

Megfelelés Intézkedés a 
megfeleléshez 

határidővel 
együtt 

igen 
folyama

tban 
nem  

Compliance auditok – a Eurocontrol best practice audit technikák alapján 



Éves ERM ciklus 
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Compliance funkció: ERM 

Kockázati térkép 

Bruttó kockázati értékek 

V
a
ló

s
z
ín

ű
s
é
g
 

Hatás 
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Megfelelés jelentése - megfelelés biztosítása 

A léginavigációs szolgáltatókra hárul az alkalmazandó közös követelményeknek való 
megfelelésük bizonyításának terhe a tanúsítvány érvényességének időtartama alatt és a 
tanúsítványban foglalt minden szolgáltatásuk tekintetében.* 

Léginavigációs tevékenységet kizárólag 
megfelelő hatósági tanúsítvány birtokában lehet 
folytatni. 

Az illetékes hatóságnak a tanúsítvány kiadása előtt 
meg kell vizsgálnia a szolgáltató alkalmasságát, és 
évente értékelnie kell az általa tanúsítvánnyal 
ellátott léginavigációs szolgáltatók folyamatos 
megfelelését. 

*A BIZOTTSÁG 1035/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 


