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pilóta nélkiili légijárművekkel kapcsolatban
Légtérkorlátozás
A magyar légtérigénybevételérőlszőlő 4ll998. (I.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 4/A. $ n) pontja alapján pilóta nélküli légijármű nem működtethető többek között
az Országgyűlésről szőIő 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: ogytv.) l25. $ (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott, az országgyűlési Őrség által védett létesítmények
vonatkoztatási pontjától számított 200 méteres körzetben, valamint a kulturális örökség
védelméről szőlő 2001. évi LXN. törvényben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhety (a
továbbiakban: kiemelt nemzeti emlékhely) területe feletti légtérben (a továbbiakban együtt:
körülhatárolt légtér).

A Korm.

rendelet 8/C. $ (2) bekezdés a) pontj a alapján az Országgyűlési Őrség feltolti a
légtérkorlátozás adatait a pilóta nélküli légijárművek használatát támogatő, az aktuális légtér
in|ormációkat és egyéb korlátozásokat tarta|maző honlapra és mobilalkalmazásra (a
továbbiakban: Felület). A Felület elérhetősége: https://m)rdronespace.hu/.

Pilóta nélküli játék légijármű
A játékok biztonságáról szóló, 2009.június 18-i (EK) 2009148 európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján játéknak minősülő és 120 gramm maximális fetszálló tömeget el nem érő'
adatrőgzítő eszközzel fel nem szerelt pilóta nélküli légijárművek pilóta nélküli játék
légijárműnek minősülnek, amelyek a távolÍ pilótától l00 méternélnagyobb távolságra
eltávolodni nem képesek. Fényképezésrealkalmas eszköz játéknak nem minősülhet.
A magyar szabályozás az uniós szabályozáshoz képest - amely 250 grammbanhatározzameg
a játék jármű maximális súlyhatárát - szigorúbb, 720 gtamm maximális felszálló tömeget
határoz meg a játék kategória esetében. Ezen pilóta nélküli játék légijárművekre a Felületen
történő regisztrációs kötelezettség és az eseti légténevonatkozó előírások nem vonatkoznak.
Ugyanakkor annak megállapítása érdekében, hogy az izemeltetett jármű játéknak minősül
vagy sem' az országgyűlési őr intézkedéstkezdeményezhet. Amennyiben az országgytílési őr
kéréséreazizemeltető személy nem tudja igazolni, hogy azüzemeltetett eszköz pilóta nélküli
játék légijárműnek minősil, az országgyűlési őr rendőri intézkedéstkérhet.
Műveleti korlátozás
Az országgyűlési Őrség jogosult továbbá a Korm. rendelet 8/C. $ (5) bekezdése alapján
műveleti korlátozás elrendeléséreaZ országgyűlési Órség által védett személy védelme,
valamint a védett létesítményekelsődleges tűzvédelmi' műszaki mentési és katasztrófavédelmi
feladatainak végrehajtása érdekében. Az országgyűlési Órség által elrendelt műveleti
korlátozással érintett légtérbena Korm. rendelet 8/C. s (8) bekezdése alapján pilóta nélküli
légijármű, pilóta nélküli állami légijármű a védett személy vagy atűZoltási, műszaki mentési
és katasárófavédelmi biztosítás - aZ országgyűlési orség állományából kijelölt
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parancsnokárrak 1a továbbiakbarr: biztosítás parancsrroka) egyedi engedélye vagy szóbeli
intézkedése alapján működtethető. A biztosítás parancsnokának elérhetőségérola helyszínen
szóban vagy Országgytilési orség ügyeletvezetőjénél (telefon: 441-47Ol. 06 30 2l5-5933)
tájékoztatás kérheto.
Jo go sulatl an

ér hűs znál at
Országgyűlési orség az ogytv. 125. $-ában foglalt feladatai végrehajtása érdekében,a
légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) l0. $ (2a)
bekezdésébenfoglalt felhatalmazás alapján jogosult a magyar légtérbena nemzetbiztonság, a
közrend, a repülésbiztonság és a közbiztonság érdekében a jogosulatlan pilóta nélküli
légijárművekkel szembeni intézkedésekre,igy a jogosulatlan pilóta nélküli légijármű
detektálására, leszá||ásra felszólítására, feltartőztatására és jogszabályban meghatározott
esetben elektronikai úton zavarására, valamint elektronikai vagy mechanikai úton foldre
kényszerítésérea frekvenciahasználatra vonatkozó szabályok betartásával.

Az

l é qt

AzLt' l0.

$ (2b) bekezdése szerint afeltartóztatott pilóta nélküli légijárműnek a leszállásra
való felszólítást, jelzést haladéktalanul követnie kell. A felszólításnak nem engedelmeskedő
pilóta nélküli légijármúvet a Korm. rendeletben foglalt esetekben ftjldre lehet kényszeríteni. Á
Korm. rendelet 9/A. $ (1) bekezdése alapjánjogosulatlanulveszi igénybe amagyar|égteretaz
a pilóta nélküli légijármű, amely a |égtérigénybevételérea pilóta nélküli légijármű
üzemeltetésére, használatára vonatkozó jogszabá|yi előírásokat nem tartja meg.

A

Korm. rendelet 9/A. $ (2) bekezdése szerint feltartőztatható (elfogható), azonosítható,
működése elektronikai úton zavarhatő' leszállásra felszólítható, valamint elektronikai vagy
mechanikai úton ftjldre kényszeríthető az a légiközlekedésben részt vevő pilóta nélküli
légijármű,

a)
b)

c)

amely a légiközlekedés és a pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére vonatkozó
jogszabályokat megsérti' és ezzel a légiközlekedés biztonságát vagy a magánélet
sérthetetlenségétveszély ezteti;

amely a védett létesítménybiztonságára veszélyt jelent;
amelyet jogellenes célra használnak;

d) amelyről alapos okkal feltételezheto, hogy repülését különböző
különösképpen fegyver vagy kábítószer

e)

-

anyagok
illegális szállítására vagy veszélyes

anyagok nem előírásszerű szá||itására használj a fel ;
amely jogosulatlanul veszi igénybe a magyar légteret.

A

Korm. rendelet 9/A. $ (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti intézkedésekre a
felhatalmazott szervek között az országgyűlési irség is jogosult az ogytv.125. $-ában
foglalt feladatai végrehajtása érdekében.
Áz orszáswűl
őr intézkedései
A körülhatárolt vagy műveleti korlátozással érintett légtérvonatkozásában az országgyűlési
orség feladatai ellátása érdekébenjogosult azLt.10. $ (2a) bekezdésében,valamintazOgytv'
l33., l34. $ (l)' l39. $-ában meghatározott intézkedésekre. Az országgyűlési őr jogsértés
észlelése esetén jogosult azogytv.138. $ (1) bekezdés b) pontjaalapján a jogsértő személy
szemé|yazonosságának megállapítására, az ogytv. 138. $ (3) és (4) bekezdése alapján a
rendőrség kiérkezéséigvisszatarthatja és ruházatát, csomagját, járművét átvizsgálhatja annak
a személynek, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja vagy akinek a
szemé|yazonossága a helyszínen nem állapítható meg. Az ogytv. l39. $ (1) bekezdése alapján
az országgyűlési őr elfogja a szándékos bűncselekmény elkcivetésén tetten ért személyt,
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továbbá azt' aki a szabálysértés elkövetését az erre irányuló felszólítás ellenére nem hagyja
abba.
Garanc iál i s s zabáhl,9k, j o gorvo s lat
Az Országgyűlési orség álta| a Korm. rendelet 4/A. $ n) pontja és a 8/C. $ (5) bekezdése
alapján elrendelt légtérkorlátozásokra, tekintettel az ogytv. l33. $ (1) bekezdésérea rendőri
intézkedésekrevonatkozó szükségességi és arányossági szabályokat kell alkalmazni, mp|y
intézkedésselszemben az ogytv. I42. $-a alapjánjogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslat
előterjesztőjének a Korm. rendelet 4/D. $ (3)-(6) bekezdéseire f,rgyelemmel kell lennie.

Budapest, 202l. május,,
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