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HATÁROZAT
A Budapesti Modellező Sportegyesület (1106 Budapest, Kada u. 149.) – a továbbiakban:
Ügyfél – képviselője által eseti légtér kijelölése tárgyában 2018. március 21-én 1739/18158/2018
nyilvántartási számon a Honvédelmi Minisztériumhoz, mint a katonai légügyi hatósághoz – a
továbbiakban: Hatóság – (Postacím: 1885 Budapest Pf. 25) benyújtott kérelmére indult eljárásban a
következő döntést hoztam:
Az Ügyfél részére pilóta nélküli légijármű repültetésének zavartalan végrehajtása érdekében,
a Hatóság eseti légteret jelöl ki az alábbi feltételekkel:
Eseti légtér:
a.) A légtér oldalhatárai: 471705N 0191106E R=500 m (Alsónémedi)
b.) A légtér-igénybevétel dátuma (UTC): 2018. április 21. − 2018. május 20. naponta SR-SS
c.) A légtér alsó és felső határa (AMSL): GND − 3000' AMSL
d.) A légtérigénylés indoka: pilóta nélküli légijármű repültetésének zavartalan végrehajtása
e.) A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat neve és
elérhetősége: név: Rábel András, tel.: +36209557707
f.) A légtér igénylő - a tevékenység szervezéséért - felelős személy neve és elérhetősége:
név: Rábel András, tel.: +36209557707
A tevékenység szervezéséért felelős személy köteles a magyar légtér igénybevételéről szóló
4/1998. (I.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) – 5/A. §-ában foglaltak betartására;
továbbá az eseti légtér igénybevételének megkezdését, annak engedélyezett kezdő időpontja,
illetve a Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés b) pontja esetében a szüneteltetés időpontja előtt
legalább 30 perccel a légtér igénybevételéért felelős személy köteles egyeztetni Budapest ATS
Központtal (Tel: 06-1-296-9258).
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint légiközlekedési hatóság RLH/34055-1/2018-NFM
iktatási számú szakhatósági állásfoglalásában a kérelemmel kapcsolatban hozzájárulását adta az
eseti légtér kijelöléséhez az alábbi kikötéssel:
„A kijelölt eseti légtérbe – annak tényleges működési ideje alatt a tevékenységben résztvevő
légijárművek kivételével – a légijárművek berepülése, átrepülése a légtérigénylő hozzájárulása
nélkül tilos. Az eseti légtérrel konfliktusban lévő eljárásokat, szolgáltatásokat a kijelölés időtartama
alatt szüneteltetni kell. Amennyiben a kijelölt eseti légtér korlátozott légteret érint, az eseti légtér
igénybe vételéhez szükséges a korlátozott légtér igénybevételére kiadott hatósági engedély.”
Jelen határozat nem mentesít a más jogszabályban meghatározott hatósági engedély, illetve
hozzájárulás megszerzése alól.
Jelen határozat kizárólag – a Hatóság ellenkező intézkedése hiányában – a fenti időpontokban
az eseti légtér d) pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosít.
Az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdés alapján a szakhatósági állásfoglalás ellen önálló
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jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat
keretében támadható meg.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése
szerint általános tételű eljárási illetékköteles, amelynek mértéke 3.000 Ft.
Megállapítottam, hogy az Ügyfél teljes illetékmentességben részesül.
Határozatom a közléssel válik jogerőssé, amely időponttól számított 30 napon belül –
jogszabálysértésre történő hivatkozással – kezdeményezhető annak bírósági felülvizsgálata. A
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1015 Budapest, Batthyány u. 1.) címzett
keresetlevelet a Honvédelmi Minisztériumhoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára
adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetékköteles, melynek mértéke
30.000 forint. Az illetéket az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyegben vagy elektronikus fizetési
és elszámolási rendszeren keresztül lehet leróni. A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet
nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya,
azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kezdeményezhető.
INDOKOLÁS
A Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdés alapján eseti légteret a légiközlekedés biztonságának
fenntartása érdekében kell kijelölni.
A Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legalább
harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt - a katonai légügyi hatóság által rendszeresített és a
honlapján közzétett nyomtatványon - kell benyújtani a katonai légügyi hatósághoz.
A Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján az eseti légteret a légtér kijelölés indokául
szolgáló esemény, rendezvény időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet kijelölni. Az Ügyfél 2018.
március 21-én eseti légtér igénylése tárgyában kérelmet nyújtott be a Hatósághoz.
A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII.5.) Korm. rendelet 4. § d) pontja
alapján a Kormány az eseti légtér kijelölésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az eseti
légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben
és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében a légiközlekedési hatóságot
szakhatóságként jelöli ki.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, továbbá az 1. számú melléklete
közlekedési ügyeket tartalmazó 10. számú táblázat 113. sora az eseti légtér kijelölésére irányuló
eljárásban a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatás, a légtérszerkezetben és a
légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében a légiközlekedési hatóságot
szakhatóságként jelöli ki.
A légiközlekedési hatóság szakhatóság állásfoglalásában az alábbi indokolást adta:
„A légtérnek a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri
rendeletben meghatározottaktól eltérő légiközlekedési célú vagy egyéb - nem légiközlekedési célú igénybevételéhez légteret kell igényelni, esetenként, meghatározott időtartamra. A légteret
igénylő szervezet vagy személy felelős a légiközlekedési célra igényelt légtérben a légiforgalom
biztonságos szervezéséért, a nem légiközlekedési célra igényelt légtérben a tevékenységnek a
légtér határain belül történő végrehajtásáért. Az eseti légteret a légiközlekedés biztonságának
fenntartása érdekében kell kijelölni.”
Megállapítom, hogy az ügy érdemében a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott
ügyintézési határidőn belül jártam el.
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A rendelkező részben foglalt döntést a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016.
(XII.5.) Korm. rendelet 2. §-ában, továbbá 3. § p) pontjában biztosított hatáskörömben, valamint az
1. §-ában meghatározott illetékességi területemen eljárva hoztam meg.
Az Ügyfél illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés d)
pontja alapján állapítottam meg.
Döntésemet az Ákr. 15. § (1), 35. § (1), a 80. § (1) bekezdéseire figyelemmel, a katonai légügyi
hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII.5.) Korm. rendelet 4. § d) pontja, továbbá az Korm.
rendelet 1 – 5. §-ai alapján hoztam meg.
A határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja zárja ki.
A döntésem elleni bírósági felülvizsgálat lehetőségéről a Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 22. § (2) bekezdése, a
324. § (2) bekezdés a) pontja, 330. § (2) bekezdése, a 332. § (2a) bekezdése, illetve a 338. § (1)
bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az eljáró bíróság illetékességét a Pp. 326. § (7) bekezdése
állapítja meg.
Budapest, 2018. április

Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezető (főov. h.)

Készült: 4 példányban
Egy példány: 4 lap
Ügyintéző (tel.): Bertók Szabolcs őrnagy (1 474 1274; HM: 21-395)
Kapják: 1. sz. pld.: Budapesti Modellező Sportegyesület
2. sz. pld.: NFM RLHF (rpas@nfm.gov.hu)
3. sz. pld.: HungaroControl Zrt. (notam@hungarocontrol.hu)
4. sz. pld.: Irattár
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