
ADQ megfelelő együttműködés az 
adatkezelésben
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Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen? 



ADQ megfelelő együttműködés az 
adatkezelésben
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Adat és információ kezelés 
Jelenlegi helyzet (1)
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Jelenlegi helyzet (2)
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• Nincs szabályozva az adatszolgáltatás –
szokásjog alapján működünk
– Felelősség
– Adatminőség
– Integritás
– Nyomon követhetőség

• Nincs közvetlen elektronikus adatkapcsolat a 
szolgáltató és az AIS között



Elvárt működés 
Elektronikus adatcsere - AIXM
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Adat keletkezéstől az AIS-ig
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• Work flow



Hivatalos egyezmények
Formal arrengements
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• A 6. cikk rendelkezései biztosítják, hogy egy adott 
államban közzétett légiforgalmi adatok és 
tájékoztatások közös, egységes minőségi szintet 
érjenek el.

• Az adat minőségét három tényező határozza meg: 
– pontosság, 
– felbontóképesség, 
– integritás.

• Az integritást az egész adatláncon keresztül 
biztosítani kell. 

• Az integritás elvesztése azt eredményezné, hogy a 
pontosságra és felbontóképességre vonatkozó 
követelmények sem teljesülnek.
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Az ADQ rendelet 6. cikk –
Az adatminőségről (1)



Az ADQ rendelet 6. cikk –
Az adatminőségről (2)

• A 6. Cikk  előírásokat tartalmaz a következőkre 
vonatkozóan:
– Milyen bizonyítékokat kell gyűjteni a minőségi 

követelményeknek való megfelelés igazolására;
– Hivatalos megállapodások (SLA) kidolgozása az 

adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozóan;
– Adatlétrehozási tevékenységre való hivatalos felkérés 

(pl. felmérésről szóló szerződés)
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A formális megállapodásokra 
vonatkozó konkrét rendelkezések (1)
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Formális megállapodások (IV. melléklet C rész)

A formális megállapodásoknak legalább a következőket kell 
tartalmazniuk:
a) a rendelkezésre bocsátandó légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi 
tájékoztatás köre;
b) a rendelkezésre bocsátott egyes adatelemek pontossága, 
felbontóképessége és integritása tekintetében alkalmazandó 
követelmények;
c) az annak bizonyítására alkalmazandó módszerek, hogy a 
rendelkezésre bocsátott adatok megfelelnek a meghatározott 
követelményeknek;



A formális megállapodásokra 
vonatkozó konkrét rendelkezések (2)
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d) a hibás vagy inkonzisztens adatok felfedezése esetén követendő 
eljárás jellege;
e) az adatok változásáról szóló értesítésre vonatkozó következő 
minimális kritériumok:

– az adatszolgáltatás aktualitásának meghatározásához alkalmazandó 
kritériumok a változás üzemeltetési vagy biztonsági jelentősége alapján,

– a várható változások előjelzése,
– az értesítés módja;

f) az adatok változásának dokumentálásáért felelős fél;
g) az egyértelműség esetleges hiányának kiküszöbölési módja, 
amennyiben a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatás 
cseréjére különböző formátumokat alkalmaznak;



A formális megállapodásokra 
vonatkozó konkrét rendelkezések (3)
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h) az adatok felhasználásának bármilyen korlátozása;
i) a minőségről szóló jelentések elkészítése során az adatfelhasználók 
által végzett adatminőség-ellenőrzési feladat elősegítése érdekében az 
adatszolgáltató által betartandó követelmények;
j) a metaadatokkal kapcsolatos követelmények;
k) az adatszolgáltatás folyamatosságával kapcsolatos készenléti 
követelmények.



EUROCONTROL Specification for 
Data Assurance Levels¹

Követelmény 
azonosítója

Követelmény
DAL-CM-040 All suppliers of data shall have security requirements appropriate to their tasks 

placed on them by means of formal arrangements.
DAL-DS-020 The applied version of the data set specification and rules shall be agreed as 

part of the Formal Arrangements.
DAL-DE-010 Data transmitted by paper means shall be protected by the application of the 

CRC associated with each data items.
DAL-DE-020 The requirements of DAL-DE-010 shall be agreed in the Formal Arrangements.

DAL-DE-110 Whenever aeronautical data/information is exchanged between two parties the 
data exchange format standard and mechanism which are to be used shall be 
documented in the Formal Arrangements.

DAL-FA-010 The defined processes to be followed in the event of data error discovery by 
either party shall be validated to ensure that identified data errors or ambiguities 
are addressed appropriately.

DAL-FA-020 The defined contingency requirements concerning the continuity of data 
provision shall be validated to ensure that they are effective and that they do not 
contribute to any data errors.

DAL-FA-030 Parties shall establish a process to monitor compliance with the formal 
arrangements requirements.
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1.  A Specifikcation-nek nincs hivatalos magyar fordítása



SLA az adatszolgáltatásról és 
közzétételről a  HungaroControllal (1)

• SLA-kat kell kötni a HungaroControl és 
adatszolgáltatói között.

• Az SLA template alapjául a korábban megkötött
SLA-k szolgálnak.

• Az SLA template a Bizottság 73/2010/EU 
rendeletében megfogalmazott követelmények 
szerint készült. 
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Az SLA új tartalmi elemei:
– Utalás a Data Provision Index-re;
– az adatminőségi (DQR) követelményekre;
– Hivatkozott szabványok és rendeletek naprakész listája;
– Biztonsági (Védelemirányítási) követelmények, amelyeket 

az adatszolgáltatónak teljesítenie kell;
– elektronikus adatszolgáltatás;
– Metaadat követelmények, (adatminőségi igazolás -

ellenőrzés);
– Kényszerhelyzeti eljárások;
– Az elvégzendő adatvalidáció részletei és hibajelentése;
– Adathiba menedzsment;
– Az SLA-k rendszeres felülvizsgálati folyamata.
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SLA az adatszolgáltatásról és 
közzétételről a  HungaroControllal (2)



Metaadat követelmények (1)

Metaadat (I. melléklet C. rész)
Az adatkészlet-specifikációknak tartalmazniuk kell legalább: 
a) az adat létrehozóját; 
b) az adat módosításait; 
c) azon személyeket vagy szervezeteket, akik vagy amelyek az 
adattal interakciót folytattak, továbbá az interakció időpontját; 
d) az adat vonatkozásában elvégzett érvényesítéssel vagy 
ellenőrzéssel kapcsolatos részleteket; 
e) az adat tényleges kezdődátumát és időpontját; 
f) a térinformatikai adatok esetében: 

 az alkalmazott geodéziai földmodellt, 
 az alkalmazott koordináta-rendszert; 
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Metaadat követelmények (2)

g) a numerikus adatok esetében: 
• az alkalmazott mérési vagy számítási eljárás statisztikai 

pontosságát, 
• a felbontóképességet, 
• a III. melléklet 1. és 12. pontjában említett ICAO-szabványoknak

és egyéb ICAO-szabványoknak megfelelően a bizonyossági 
szintet; 

h) az alkalmazott függvények adatait, amennyiben az adatokat 
konvertálták/transzformálták; 
i) az adatok használatának korlátozására vonatkozó részleteket. 
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A HungaroControl külön folyamatot 
fejlesztett ki az SLA karbantartására
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Hasznos linkek
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1.  A Specifikcation-nek nincs hivatalos magyar fordítása

• 73/2010/EU (ADQ)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0006:0027:HU:PDF

• EUROCONTROL support:
https://www.eurocontrol.int/adq

• EUROCONTROL specifikációk (AIS, DAL, DQR, 
DO):

https://www.eurocontrol.int/articles/aeronautical-data-and-information-quality-adq-mandate
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Köszönöm a figyelmet

Straight to the point


