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pilóta nélkiili állami légijárművekkel kapcsolatban

A

magyar légtérigénybevételérőlszólő 4lI998. (I'16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 4/A. $ n) pontja alapján pilóta nélküli légijármű nem műkcjdtethető az
országgyűlésről szőIő 2012. évi XXXVI. törvény 125. $ (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott, az országgyűlési Órség által védett létesítményekvonatkoztatási pontjától
számított 200 méteres körzetben, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXN. törvényben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely (a továbbiakban együtt: kiemelt
nemzeti emlékhely) területe feletti légtérben(a továbbiakban: körülhatárolt légtér).

A

Korm. rendelet 8/C. $ (2) bekezdés a) pontj a alapján az országgyűlési Őrség feltölti a
légtérkorlátozás adatait a pilóta nélküli légijárművek használatát támogatő, az aktuális légtér
információkat és egyéb korlátozásokat lartal'maző honlapra és mobilalkalmazásta (a
továbbiakban: Felület). A Felület elérhetősége: https://mydronespace.hu/.

A

körülhatárolt légtérbenpilóta nélküli állami légijármű a Korm. rendelet 4lB. s
rendelkezései szerint működtethető. A Korm. rendelet 4lB. $ (6) bekezdés szerinti
együttműködési megállapodás megkötéséig az Órség előzetes hozzájárulásának megkérésére
vonatkozó eljárásrendről az országgyulési orségtől tájékoztatás kérhető írásban a honlapon
található elérhetőségeken vagy sürgős esetben az országgyűlési Őrség ügyeletvezetőjénél
(telefon: 441 -47 01, 06 30 21 5-5933).

Az

Országgyűlési orség jogosult továbbá a Korm. rendelet 8/C. $ (5) bekezdése alapján
műveleti korlátozás elrendeléséte az országgyűlési orség által védett személy védelme,

valamint

a védett létesítményekelsődleges

tűzvédelmi, műszaki mentési és

katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtása érdekében. Az országgyűlési orség álta|
elrendelt műveleti korlátozással érintett légtérbena Korm. rendelet 8/C. $ (8) bekezdése
alapján pilóta nélküli állami légijármű a védett személy vagy atűZoltási, műszaki mentési és
katasztrófavédelmi biztosítás - aZ országgyűlési orség állományából kijelölt
parancsnokának (a továbbiakban: biztosítás parancsnoka) egyedi engedélye vagy szóbeli
intézkedése alapján működtethető. A biztosítás paranc snokának elérhetőségéről a helyszínen
szóban vagy országgyűlési orség ügyeletvezetőjénél
441-410r, 06 30 215-5933)
tájékoztatás kérhető

Budapest, 202l. május
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