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Bekeményítenek Angliában a 

veszélyes drónreptetések miatt 

 

Miután karácsony előtt óriási leállást okozott a 

Gatwicken néhány berepülő drón, tegnap rövidebb 

időre ugyanez történt a Heathrow-n. A kormányzat 

a szabályozás szigorításával és a hadsereg beve-

tésével reagált. 
 

 
 

Felgyorsultak az események Angliában: a Gatwick 

repülőtér többnapos lezárását követően kedden 

Európa egyik legforgalmasabb légikikötőjét, a 

Heathrow-t is le kellett állítani nagyjából egy órára, 

mert a repüléstilalmi zónát megszegő drónt észlel-

tek. 

 

Nem gyerekjáték 

 

A hatóságok a rendőrség mellett a katonaság egy-

ségeit is bevonták a nyomozásba, amit azt követő-

en rendeltek el, hogy kedden késő délután többen 

is jelentették, hogy a repülőtér területén drónt lát-

tak. Az eset ugyan nem okozott akkora felfordu-

lást, mint a karácsonyi előtti incidens, amikor is 

nagyjából ezer gép menetrendjét és 140 ezer uta-

zót érintett a leállás, de arra mindenképpen jó volt, 

hogy felgyorsítsa a gatwicki ügy óta mozgásba 

lendülő hatósági válaszlépéseket. 

  

A brit kormányzat még hétfőn közzé azt a doku-

mentumot, amely a drónproblémák kezelését hiva-

tott megnyugtatóan rendezni. Az új szabályok 

meghozatalát egyébként egy gyors nemzeti 

drónkonzultáció előzte meg. A közlekedési minisz-

térium honlapja több mint 5000 véleményt gyűjtött 

össze, és ezek figyelembevételével hozták meg az 

új szabályokat. 

 

A leglényegesebb elemek között említhető a rend-

őrség mozgásterének kiszélesítése, hogy szükség 

esetén képesek legyenek felkutatni, kontrollálni és 

földre kényszeríteni a zavarosban repkedő 

drónokat. A kormányzat megvizsgálja továbbá a 

lehetőségeket, hogy milyen technológiai megoldá-

sokat lehet alkalmazni az olyan érzékeny létesít-

mények drónvédelmére, mint amilyenek a repte-

rek, vagy éppen a börtönök. A légikikötők körül 

már eddig is életben lévő repüléstilalmi zónákat 

tovább tágítják. Végül, de nem utolsó sorban idén 

novembertől minden, 250 grammnál nehezebb 

eszköz használatát regisztrációhoz és sikeres 

vizsgához kötik. 

 

Katonai védelem 

 

Ugyan pontosan nem lehet tudni, hogy a hadsereg 

milyen jellegű segítséget ad a tegnapi eset felderí-

téséhez, de a katonaság eszköztárának bevetése 

jól jelzi, milyen jelentőségű problémáról van szó. A 

felelőtlen drónreptetés extrém esetben súlyos légi 

katasztrófához vezethet, ennek megfelelően az 

ügyben nyilatkozó kormányzati szereplők nem 

fukarkodtak a fenyegetésekkel sem, megemlítve a 

büntetési tétel felső határát, ami jelen esetben 

életfogytiglani börtönt jelent. 

 

A karácsonyi masszív leállást követően a repterek 

maguk is megkezdték a fegyverkezést. Sajtóérte-

sülések szerint a Gatwicken már működik, a 

Heathrow esetében pedig folyamatban lehet az 

izraeli fejlesztésű Drónkupola rendszer telepítése. 

Ez a technológia képes a drónok felderítésére, 

azok irányításának blokkolására, illetve földre 

kényszerítésre is. 

 
Forrás: https://bitport.hu/bekemenyitenek-angliaban-a-

veszelyes-dronreptetesek-miatt 
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