ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG
TÁJÉKOZTATÓ
a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatban
1. Légtérkorlátozás
Pilóta nélküli nem állami légijármű (drón) nem működtethető a Kossuth Lajos tér és
ezek 200 méteres körzete, valamint az Országgyűlési Őrség által védett Országgyűlés
Irodaháza, Szabad György Irodaház feletti légtérben.
Az Országgyűlési Őrség feltölti a légtérkorlátozás adatait a drónok használatát
támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó
honlapra
és
mobilalkalmazásra
(https://mydronespace.hu/,
valamint
https://app.mydronespace.hu/).
2. Pilóta nélküli játék légijármű (játék drón)
A jelzett területen kizárólag legfeljebb 120 gramm súlyú drón üzemeltethető, amely a
pilótától 100 méternél nagyobb távolságra nem képes eltávolodni.
Képfelvétel készítésére alkalmas eszköz nem minősül játék drónnak, annak
működtetése tilos!
Annak megállapítása érdekében, hogy az üzemeltetett jármű játéknak minősül-e vagy
sem, az országgyűlési őr intézkedést kezdeményezhet. Amennyiben az országgyűlési
őr kérésére az üzemeltető személy nem tudja igazolni, hogy az üzemeltetett eszköz
játék drónnak minősül, az országgyűlési őr rendőri intézkedést kérhet.
3. Jogosulatlan légtér használattal szembeni intézkedések
Az Országgyűlési Őrség a jogosulatlanul működtetett drónokkal szemben a következő
intézkedéseket alkalmazhatja: drón detektálása, leszállásra felszólítása, feltartóztatása
és jogszabályban meghatározott esetben elektronikai úton zavarása, valamint
elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszerítése. Ha a jogosulatlan
drónhasználattal egyben bűncselekmény valósul meg, vagy a szabálysértés
elkövetését, az elkövető a felszólítás ellenére is folytatja, az országgyűlési őr az érintett
személyt elfoghatja, illetve személyazonosságát megállapíthatja. Aki a
személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az a helyszínen nem állapítható
meg, annak ruházatát, csomagját, járművét az országgyűlési őr átvizsgálhatja.
4. Jogorvoslat
Aki úgy véli, hogy az országgyűlés őr intézkedése alapvető jogát sértette, panasszal
fordulhat az Országgyűlési Őrség parancsnokához. A panaszt a jogsérelemtől számított
30 napon belül lehet előterjeszteni.

Vonatkozó jogszabályhelyek:
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 10. §(2a)-(2b), 71. § 42., 50. pont
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet 4/A. § n) pont, 4/D. §, 8/C. §. 9/A. §
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125. § (2) bekezdés, 133-134. §, 138-139. §, 142. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 422/A. §
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 229. §

