1.

Fogalom meghatározások

1.1. UAV (Unmanned Aerial Vehicle - pilóta nélküli légi jármű): minden olyan repülő eszköz, mely
fedélzetén nincs a repülőgépet irányító szakszemélyzet, az irányítást valamilyen távvezérlő
rendszer segítségével végzi a földi személyzet.
1.2. Repülőmodell: korlátozott méretű motoros vagy motornélküli repülőszerkezet, amely ember
szállítására nem alkalmas, és amelyet verseny, sport vagy rekreációs célokra használnak.
1.3. FPV (First Person View): a modellrepülés egy speciális területe, ahol a légi járművön elhelyezett,
a földi kezelőszemélyzet részére sugárzott és megjelenített élőkép alapján végzik a merev vagy
forgószárnyas repülőeszközök irányítását
1.4. RC model (Remoted Control model): távirányítású modell, amelyet a földi kezelő egy távirányító
segítségével általában látótávolságon belül irányít.
RPAS rendszer (Remotely Piloted Aircraft System – távvezérelt légi jármű rendszer): a
távvezérlő munkaállomás, a távvezérelt légijármű, a szükséges vezérlő és irányító kapcsolat és
minden egyéb, a típus leírásban meghatározott összetevő.
1.5. Üzemben tartó: A pilóta nélküli lég jármű tulajdonosa, vagy az aki, más érvényes jogcím szerinti
jogosult az üzemeltetésre. Az üzemben tartó lehet a kezelő is.
1.6. Kezelő: olyan személy, aki a pilóta nélküli légi jármű kezelésére képzésben részesült, vagy képzés
alatt áll.
1.7.
Állami célú tevékenység: a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti célú
tevékenység;
1.8. Polgári célú tevékenység: a nem állami célú légi közlekedés, amely lehet kereskedelmi, hobby és
sport, illetve egyéb felhasználás.
1.9. Kereskedelmi célú felhasználás: Kereskedelmi célú felhasználásnak minősül különösen az ipari,
mezőgazdasági, média, oktatás, térképészeti tevékenység végzése, melyet ellenszolgáltatásért
hajtanak végre.
1.10. Hobby és sport, illetve egyéb célú felhasználás: Minden olyan tevékenység végzése, amely nem
minősül kereskedelmi és egyéb célú felhasználásnak.
1.11. Biztosított tevékenység folytatására jogosult: Az a természetes vagy jogi személy, vállalkozás,
aki/amely a biztosított tevékenységet jogszabályban előírt engedély, hatósági nyilvántartásba,
névjegyzékbe vétel birtokában, vagy egyéb feltétel teljesülése (pl. szövetség, kamarai tagság
stb.) esetén végzi.
1.12. Repülés tartama: valamely pilóta nélküli légi jármű működtetése attól a pillanattól kezdve, hogy
azt kifejezetten felszállás céljából beindítják, egészen addig, amíg az földet ér, és működését
leállítják.
1.13. Magyar légtér: Magyarország feletti légtérnek a légiközlekedés számára - a mindenkori
legfejlettebb technikai színvonal alapján - fizikailag igénybe vehető magasságig terjedő része
1.14. IFR (Instrument Flight Rules): a műszeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;
1.15. VFR (Visual Flight Rules): a látva repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;
1.16. Autonóm üzemmód: a pilóta nélküli légi jármű olyan repülése, amikor kívülről – például a légi
jármű kezelője által – nem lehetséges változtatni a repülési módozaton (irány, sebesség,
emelkedés stb).
1.17. Go Home program: a kezelő által kapcsolható üzemmód, amikor a pilóta nélküli légi jármű a
repülését megszakítva visszatér egy a felszállás előtt kijelölt (földrajzi) pontra.
1.18. Fail safe program: a pilóta nélküli légi jármű egy előre beprogramozható repülési üzemmódja,
amely valamilyen hiba – például kapcsolat megszakadása a távirányító és a légi jármű között –
bekövetkezése esetén aktiválódik.
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1.19. Fly away: a pilóta nélküli légijármű valamilyen hiba vagy zavarás miatt bekövetkező
irányíthatatlan repülése.
1.20. Kietlen terület: olyan terület, ahol nem találhatók épületek és a pilóta nélküli légi jármű kezelőin
kívül más ember nem tartózkodik.
1.21. Lakatlan terület: olyan terület, ahol csak lakóépületen kívüli építmények (istálló, raktár,
használaton kívüli épületek stb) találhatók és a pilóta nélküli légi jármű kezelőin kívül kis
számban átmeneti jelleggel tartózkodnak emberek (túrázók, biciklizők stb).
1.22. Lakott terület: olyan terület, ahol elsősorban lakóépületek, középületek (iskola, óvoda, boltok,
közintézmények), továbbá szabadidő eltöltéséhez használt épületek találhatók.
1.23. Munkaterület: a pilóta nélküli légi járművel történő tevékenység végrehajtásához szükséges
légtér engedélyben kijelölt terület.
1.24. Repülésre alkalmatlan időjárás: a pilóta nélküli légi jármű üzemeltetési utasításában
meghatározott időjárási viszonyokra vonatkozó korlátozások.
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