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A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó 
interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál 

növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési 
hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)



A légiközlekedés kiemelten fontos eleme az európai kohéziónak és gazdaságnak, a várakozások szerint a következő húsz év során a volu-
mene több mint kétszeresére, egyes régiókban háromszorosára nőhet. A jelenlegi légiforgalmi szolgáltatások többsége hamarosan elavul. 
Igényként jelenik meg a hatékony, megfizethető és biztonságos légiközlekedés, beleértve annak környezetvédelemi aspektusait (üzem-
anyag takarékosság, káros anyag és zajkibocsájtás csökkentés stb.), a pilóta nélküli repülő eszközök integrálását, a repülés, a légiközlekedés 
emberi tényezőinek a szerepét a repülésbiztonság valamennyi területén.

A kormány felkérésére 2011-ben elkészült Nemzeti Légiközlekedési Stratégiában az alábbi megállapítások olvashatók: „A légiközlekedés 
teljes hatása a világ GDP-jére közel tízszázalékos gazdasági potenciált jelent, amelynek szerepe rendkívüli … magasan fejlett technológiát  
használ, melyben folyamatosan új rendszerek, forradalmian új eszközök jelennek meg, amely csúcstechnológia megalkotása és üzemelte-
tése rendkívüli tudást, szervezést és magasan képzett szakemberek szorosan összehangolt, együttes munkáját igényli.” E megállapítások 
alapján, világos kormányzati szándék fedezhető fel a repüléshez kapcsolódó tudományterületeken megvalósuló interdiszciplináris kutatá-
sok ösztönzésére. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete a GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F  
műhelyek kiválósága című felhívásra kidolgozta és benyújtotta A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris  
tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE) 
című pályázatát. 

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. augusztus 1-én kelt dokumentumában arról  
tájékoztatta az Egyetemet, hogy a fenti felhívására benyújtott támogatási kérelmet a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság vezetője 755 710 123 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 ELŐZMÉNYEK



A projekt arra irányul, hogy hazánkban megteremtse a feltételét a repüléstudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzet-
közi kutatásoknak és magas szinten jegyzett tudományos eredményeket, produktumokat mutasson fel.

A projekt stratégiai célkitűzése az NKE konvergencia régióban lévő Katonai Repülő Intézet szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódó 
interdiszciplináris kutatási potenciáljának további fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása, melynek során új kutatócsopor-
tok kerülnek kialakításra és végrehajtandó K+F projektek (nemzetközi is) előkészítése történik meg. A kidolgozott projekt gyújtópontjában 
a légiközlekedés biztonsága áll, annak emberi, technikai aspektusaival, a felkészítés-végrehajtás és működés-üzemeltetés biztonságosabbá 
tétele érdekében.

A projekt további fontos célkitűzése a hazai repülőipar területén tevékenykedő KKV-k külső szakértőinek, valamint fiatal kutatóknak, dok-
toranduszoknak és egyetemi hallgatóknak a bevonása. A kutatók célként tűzték ki a kutatás folyamán feltárt eredményeket nagy 
számú nemzetközi és hazai szinten magasan jegyzett cikkben és tanulmányban teszik közzé. A beszerzett kutatási infrastruktúra 
közvetlenül is hasznosul az oktatásban, a BSc az MSc és a PhD képzésekben. A projekt célok hazai és külföldi oktatási és kutatási 
intézmények bevonásával valósulnak meg, ezzel erősítve a tudományos kooperációt.

Az Intézetben részben adott a fenti célok elérését biztosító infrastrukturális és kutatói háttér. A rendelkezésre álló források és az elnyert 
pályázatba tervezett beszerzésekkel valamint a megcélzott együttműködő partnerekkel, kutatás-fejlesztést végző szervezetekkel és 
személyekkel kiegészülve biztosítják a projekt célok megvalósulását. Ezzel komoly lehetőség mutatkozik arra, hogy az Intézet a térség  a 
repüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési központjává váljon.

A projekt keretében három önálló, új célzott alapkutatással foglalkozó kutatócsoportot hozunk létre. 

Projekt szakmai vezető: Dr. Palik Mátyás (NKE)

 STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK



AVIATION_FUEL
Kiemelt Kutatási Terület



A kiemelt kutatási terület kutatói, szakértői az egyes al-
ternatív tüzelőanyag fajták repülésben való alkalmazha-
tóságának vizsgálatával, azok alkalmazási feltételeinek 
minél szélesebb körű feltárásával, a légijármű hajtómű-
vek üzemére gyakorolt hatások tanulmányozásával és a 
felmerülő környezeti és gazdasági szempontok becslé-
sével foglalkoznak. 

Célirányos, a szakmai tevékenységhez elengedhetetlen 
interdiszciplináris kutatási potenciál fejlesztést, hazai és 
nemzetközi kutatócsoportokkal való együttműködést is 
folytatnak.

A kiemelt kutatási terület átfogó célkitűzése javaslatok kidolgozása egy olyan komplex probléma esetében, mint az alternatív tüzelőanyagok 
bevezethetősége, és a bevezetés által fellépő műszaki, környezetbiztonsági problémák megoldhatósága a repülésben. A kitűzött cél eléré-
séhez vezető folyamatban kidolgozásra kerül egy komplett javaslati dokumentum (felhasználási stratégia), három egyetemi jegyzet és egy 
tansegédlet (átfogó történeti áttekintés az eddig elért eredményekről, technológiákról), illetve két távoktatási tananyag. 

Hosszú távú cél, hogy a megszerzett ismeretek birtokában, tanácsadói oldalról segítse a légiközlekedésben érintett szervezeteket, vállal-
kozásokat az alternatív tüzelőanyagok alkalmazására való átállásában, a környezetkímélő és gazdaságos repülő üzemeltetési rendszer 
megvalósításában. A megszerzett ismeretek alkalmazása és a gyakorlatba történő átültetése révén a repülésből eredő környezetszennyezési 
hatások jelentős csökkenése várható. 

A kutatások nemzetközi szintű kiterjesztésével új lehetőségekhez jutnak a projekt megvalósításban résztvevő kutatók (konferencia, szakmai 
rendezvény, tudományos fórum). 



A kutatás során elvégzendő fontosabb feladatok:

• A gázturbinás hajtóművek számára gyártott
alternatív tüzelőanyagok hazai és nemzetközi
helyzetének feltérképezése;

• Az alternatív tüzelőanyagok releváns tulajdon-
ságainak meghatározása a repülésben alkal-
mazhatósági szempontjából;

• Gazdasági, környezetvédelmi, repülésbizton-
sági elemzések a jelenlegi hajtóanyag helyett
bevezethető tüzelőanyag fajták körének beha-
tárolására;

• Kísérlet sorozat kidolgozása és elvégzése:
repülőgépek tüzelőanyag rendszer elemeinek
tüzelőanyag állósági vizsgálatára;

• Gázturbinás hajtómű égőtér számítógépes szimulációs rendszer létrehozása;
• Tüzelőanyag fajták matematikai modellezése;
• Kisméretű teszthajtómű és egy hozzá illeszkedő próbapad kialakítása;
• Kísérlet sorozat megtervezése és elvégzése a kiválasztott alternatív tüzelőanyagok teszthajtómű üzemére gyakorolt hatásának

vizsgálatára;
• A számítógépes szimulációk verifikálása;
• Eljárás tervezése és megvalósítása a teszthajtóműből kilépő gázok mintavételezésére;
• A hajtóműből kiáramló égéstermékek környezeti hatásainak vizsgálata;
• A repülőeszközök repülőtéri üzemeltetési rendszerének gazdaságossági vizsgálata.

Kiemelt kutatási terület vezető: Dr. Kavas László (NKE)



AVIATION_HUMAN
Kiemelt Kutatási Terület



A kiemelt kutatási terület a repülés humán tényezői-
nek integrált alkalmazására vonatkozó vizsgálatokra  
fókuszál, melyek a pilóták mellett az egyre elterjedtebb 
pilótanélküli légijárművek kezelőire és a légiforgalmi 
irányítókra is kiterjednek. A kutatás magába foglalja az 
adatgyűjtést és elemzést, új mérési és vizsgálati protokol-
lok kidolgozását és tesztelését, a gyakorlati alkalmazás 
eredményeinek összesítését és mindennapokban zajló 
alkalmazás lehetőségei módszertanának kialakítását. 

A kutatási eredmények alapján összeállított vizsgála-
ti módszerekkel egzaktabban tesztelhető a repülésben 
résztvevők teljesítménye, növekszik a lehetséges beválás 
prediktív validitása. Teljeskörűen diagnosztizálhatók a 
várható egyéni teljesítmény jellegzetességei, az egyének 
stressz reakcióinak sajátosságai a regenerációs folyama-
tok lefolyásának függvényében. Vizsgálatra kerülnek a repülőorvostan, repülőélettan, teljesítmény-diagnosztika, a munka és repülőlélektan, 
valamint a rehabilitációs orvostan kérdései. Az emberi tényező vizsgálatára irányuló kiemelt kutatási terület a közszolgálati feladatokban 
(katasztrófavédelem, rendvédelem, honvédelem) és az egyéb szakterületeken (ipar, mezőgazdaság, közlekedés) dolgozó repüléssel foglal-
kozó szakemberek (pilóták, operátorok, légiforgalmi irányítók) kiválasztási, képzési és egészségvédelmi, regenerációs és rekreációs rend-
szereit vizsgálja és a fejlesztési lehetőségeinek módjait dolgozza ki és teszteli.

A kutatás eredményeképpen kialakításra kerül egy komplex vizsgálati és diagnosztikai rendszer, amellyel a repülés területén dolgozók 
aktuális teljesítménye folyamatosan értékelhető. A pályázati forrás felhasználása lehetőséget nyújt komplett fiziológiás stressz reakciók 
méréséhez, a regenációs folyamatok elemzéséhez szükséges berendezések, valamint szoftveres háttér támogatás beszerzésére, egy 
speciális teljesítmény-diagnosztikai élettani laboratórium és egy pszichológiai vizsgáló laboratórium kialakítására. 

Kiemelt kutatási terület vezető: Dr. Dunai Pál (NKE)



UAS_ENVIRON
Kiemelt Kutatási Terület



A kiemelt kutatási terület kutatói, szakértői a pilóta nélküli lég-
ijárművek (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) felhasználását biz-
tonságossá, rugalmassá és így valóban sok területen alkalmazha-
tóvá tevő komplex, repüléstámogató rendszer (szoftver) modelljét 
dolgozzák ki, majd annak fizikai megvalósítását, korszerű, felhő- 
alapú informatikai rendszerbe történő beágyazását végzik el. A 
projekt befejezéséig a rendszer elsődleges tesztelése szintén vég-
rehajtásra kerül. 

Ezzel párhuzamosan kutatják a pilóta nélküli légijármű rendsze-
rek (UAS - Unmanned Aircraft System)  repülések tervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges légiforgalmi tájékoztatások elemeinek 
a fenti rendszerbe történő integrálási lehetőségeit. További feladat 
a tervezett web alapú real-time (valós idejű) szolgáltatás informati-
kai hátterének a kialakítása.

A kutatók egy-egy, merev- illetve forgószárnyas időjárás felderítő 
UAV prototípust fejlesztenek ki, amelyek speciális levegőkémiai és 
időjárási mérésekre és real-time adattovábbításra egyaránt képesek. 
A kapott adatok fogadását és feldolgozását kiértékelő mobil modul 
is része a rendszernek. Az időjárás felderítő UAS eszközökből szár-
mazó valós idejű adatok felhasználásával a numerikus repülésme-
teorológiai előrejelzések pontosíthatók. A több célú felhasználás-
hoz megtervezésre kerülnek 4D-s repülési módok, előre beépített, a nemzetközi szabványoknak megfelelő repülési és mérési scenariók.  
A kapott adatok felhasználóbarát, web alapú, valamint mobil applikációt magában foglaló grafikus felületen lesznek elérhetők.

A kutatások kiegészülnek az UAV eszközök repüléséhez köthető környezeti faktorok (meteorológiai, szabályzói, felhasználói, informatikai 
stb.) szerteágazó vizsgálatával. 



A kutatás során elvégzendő fontosabb feladatok:

• WRF alapú adatasszimiláció rendszerének kidolgozása, megvalósítása, tesztelése  
az UAS időjárás-felderítő eszközök adatainak fogadására; 

• A merev- és forgószárnyas UAS eszközökre történő meteorológiai és levegőkémiai 
szenzorok illesztésének tervezése, végrehajtása;

• A meteorológiai támogató rendszer felületének kialakítása és illesztése a repüléstámo-
gató rendszerhez;

• A meteorológiai támogatás rendszerének verifikációja;
• Rádiószonda rendszerrel történő mérések tervezése, végrehajtása;
• Tesztrepülések tervezése és végrehajtása;
• Az UAS eszközök repüléstámogató rendszeréhez szükséges légiforgalmi és repülésme-

teorológiai adatbázisok kialakítása, áttekintése;
• Informatikai háttér megtervezése és kialakítása;
• A rendszer speciális szolgáltatásainak fejlesztése, kialakítása, integrálása;
• Az UAS eszközök repüléstámogató rendszeréhez kapcsolódó megjelenítési felület  

kidolgozása;
• Az UAS eszközök repüléstámogató rendszerének szimulációban történő tesztelése;
• Az UAS eszközök repüléstámogató rendszerének valós idejű tesztelése;
• A valós UAV repüléseket megelőző, a szolnoki repülőtérre és annak irányítói körzeté-

ben megvalósuló, real-time repülőtéri irányítói szimulációk gyakorlatainak megterve-
zése, kidolgozása és a gyakorlatok levezetése, végrehajtása;

• UAS szimulátor kiépítése, a virtuális környezet kialakítása;
• Az UAS pilóták felkészítéséhez szükséges gyakorlatok és módszertan (ellenőrzés,  

vizsgáztatás) kidolgozása;
• A valós UAS repüléseket megelőző szimulációk elkészítése, tesztelése.

Kiemelt kutatási terület vezető: Dr. Bottyán Zsolt (NKE)



Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos 
kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)

A kiadvány a GINOP-2.3.2-15-2016-00007 azonosító számú 
projekt keretében jelent meg.

Nemzeti 
Közszolgálati 
Egyetem




