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Kedves Kollégák!
Megjelent a pilóta nélküli légijárművekkel (drónok) kapcsolatos törvény módosítás
A Magyar Közlöny 285. számában megjelent a 2020. évi CLXXIX. törvény a pilóta nélküli
légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról. Hatályba lépett 2021. január
elsején.
A pilóta nélküli játék légijárműre a korlátozások nem vonatkoznak, de ez a kategória csak a 120 g
maximális felszálló tömeget el nem érő, adatrögzítő eszközzel fel nem szerelt, és a távoli pilótától
100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes pilóta nélküli légijármű. Mindhárom
feltételnek megfelelő eszköz lehet csak játék, ezek gyakorlatilag geodéziai feladatokra nem
használhatók.
Fontos korlátozás viszont, hogy lakott terület feletti műveletek csak eseti légtér kijelölése
engedéllyel vehetők igénybe. Sajnos a repülésügyi jogszabályok nem határozzák meg a lakott
terület fogalmát. A más jogszabályokban fellelhető lakott terület fogalmak, csak az adott
szakterületi jogszabályoknál vehetők figyelembe.
Szükséges még a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat
és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás használata is.
A pilóta nélküli légijármű-rendszereket nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartás kiterjed a
tulajdonos, az üzembentartó, távoli pilóta és a repülőeszköz adataira. A nyilvántartásba vételért díjat
kell fizetni, ennek mértéke még nem ismert.
A törvény módosítás meghatároz szankciókat is. A szabálysértéseknél két új tényállás van, egyik a
jogosulatlan használat. A törvény nem határozza meg közvetlenül a jogosulatlan repülés fogalmát,
de a jogosultságba beletartozik a nyilvántartásba vétel, eseti légtér engedély és mobilalkalmazás
használata. Ha mindezek rendben vannak, akkor nem jogosulatlan a használat.
A másik szabálysértés az ahol a jogosulatlan használat során más lakásáról, egyéb helyiségéről,
vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt készít.
Mindkettőnél két kritérium van, közös a jogosulatlan használat, az elsőnél ez lakott terület felett
valósulhat meg, a második esetben ennél tágabb a megfogalmazás, hiszen nemcsak lakott területnél,
hanem például egy mezőgazdasági tároló épület és udvarának felvétele is ide tartozik.
A Btk. is módosításra került, tiltott adatszerzésért egy évi szabadságvesztéssel sújtható aki a
jogosulatlanul készített hang és képfelvételt nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
Jelenleg még nem megoldott a nyilvántartásokba bejelentés és a távoli pilóta vizsgáztatása, ezek
nélkül egyelőre nem lehet legálisan repülni.
Összeállította: Hajdú György, Lehoczky Máté

