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A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/13666. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 11. 24. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13666/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Lt. 5. § (1) bekezdés új i) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

Az Lt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel - valamint a b) pont ba) alpontjában és a h)
pontban  említett  környezetvédelmi  érdekből  korlátozott  légtér  esetében  a  környezetvédelemért
felelős miniszterrel is - egyetértésben rendeletben jelöli ki a magyar légtérnek

i)  azt  a  részét,  ahol  sport,  hobby  vagy  kutatás-fejlesztési  céllal  pilóta  nélküli  légijárművek
repülhetnek.  Az  ilyen  légtereken  belül  műveleteket  végrehajtó  pilóta  nélküli  légijárművek
mentesülnek a  légügyi  hatóság  nyilvántartási  kötelezettsége  alól  akkor,  ha  egyesületi  keretek
között történik az üzemeltetésük. Ezekben a légterekben végrehajtott műveletek esetén a távpilóta
mentesül a vizsgáztatás, valamint az online repülésbejelentési kötelezettsége alól.”

T/13666/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6. 

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dudás Róbert (Jobbik)
Módosítópont: T/13666/4/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Lt. 5. § (1) bekezdés új i) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

Az Lt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel - valamint a b) pont ba) alpontjában és a h)
pontban  említett  környezetvédelmi  érdekből  korlátozott  légtér  esetében  a  környezetvédelemért
felelős miniszterrel is - egyetértésben rendeletben jelöli ki a magyar légtérnek

i)  azt  a  részét,  ahol  sport,  hobbi  vagy  kutatás-fejlesztési  céllal  pilóta  nélküli  légijárművek
repülhetnek.  Az  ilyen  légtereken  belül  műveleteket  végrehajtó  pilóta  nélküli  légijárművek
mentesülnek a  légügyi  hatóság  nyilvántartási  kötelezettsége  alól  akkor,  ha  egyesületi  keretek
között történik az üzemeltetésük. Ezekben a légterekben végrehajtott műveletek esetén a távpilóta
mentesül a vizsgáztatás, valamint az online repülésbejelentési kötelezettsége alól.”

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dudás Róbert (Jobbik)
Módosítópont: T/13666/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: elhagyás

[5. §

Az Lt. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A magyar légtér – a pilóta néküli játék légijármű kivételével – pilóta nélküli légijárművel
végrehajtott  UAS  művelethez  lakott  terület  felett  eseti  légtér  kijelölése  esetén  vehető
igénybe.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dudás Róbert (Jobbik)
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Módosítópont: T/13666/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Lt. 10. § (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Lt. 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b)  A  feltartóztatott  pilóta  nélküli  légijárműnek  a  leszállásra  való  felszólítást,  jelzést
haladéktalanul követnie kell.  A felszólításnak nem engedelmeskedő pilóta nélküli légijárművet a
magyar  légtér  igénybevételéről  szóló  kormányrendeletben  foglalt  esetekben  földre  lehet
kényszeríteni. Amennyiben  ezzel  más  vagy  saját  életét  vagy  testi  épségét  és  vagyonát  nem
veszélyezteti.”

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén nyelvhelyességi pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dudás Róbert (Jobbik)
Módosítópont: T/13666/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: elhagyás

[12. §

Az Lt. IV. Fejezete a következő 60/A. §-sal egészül ki:

„60/A. §

A pilóta nélküli légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű parancsnoka felelős a pilóta
nélküli légijármű és más légijármű közötti biztonságos elkülönítés betartásáért.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/13666/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (4) bekezdés - Lt. 71. § 50. pont
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Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Lt. 71. §-a a következő 47-56. pontokkal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában)

„50. pilóta nélküli játék légijármű: a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i (EK) 2009/48
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  alapján  játéknak  minősülő  és  [120]250 g  maximális
felszálló tömeget el nem érő, adatrögzítő eszközzel fel nem szerelt pilóta nélküli légijármű, amely
a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes;”

T/13666/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6. 

Megjegyzés: A T/13666/2/2. sz. és T/13666/5/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dudás Róbert (Jobbik)
Módosítópont: T/13666/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (4) bekezdés - Lt. 71. § 50. pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Lt. 71. §-a a következő 47-56. pontokkal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában)

„50. pilóta nélküli játék légijármű: a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i (EK) 2009/48
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  alapján  játéknak  minősülő  és  [120]250 g  maximális
felszálló tömeget el nem érő, adatrögzítő eszközzel fel nem szerelt pilóta nélküli légijármű, amely
a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes;”

Megjegyzés: A T/13666/2/2. sz. és T/13666/5/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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