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1 Bevezetés 

A drónok egyre nagyobb szerepet töltenek be a világgazdaságban és egyre jobban a 

figyelem középpontjába kerülnek a közbeszédben is. A modern pilóta nélküli 

repülőgépek az elmúlt években rendkívüli fejlődésen mentek keresztül, és a 

közeljövőben is hatalmas technológiai ugrásokra számíthatunk. A hazai drón ipar 

azonban ehhez képest eddig csak visszafogott mértékben fejlődött, melynek egyik 

elsőleges oka a megfelelő törvényi szabályozás hiánya volt. Ez azonban a 2021-es 

uniós szabályozás implementációjával megoldódni látszik, így Magyarországban 

joggal számíthatunk a drón ökoszisztéma ugrásszerű fejlődésére. Tanulmányunkban 

tehát röviden ismertetjük a drónok történetét, technológiai jellemzőit, kitekintünk a 

nemzetközi drónpiacra is. 

A korábban szinte kizárólagosan katonai felhasználási területeken túllépve, ma a 

drónok szinte minden iparágban megjelentek. A projekt során elkészült a drónok 

alkalmazásaira vonatkozó híranyag mélyelemzése, valamint a technológiai kihívások, 

a jelenlegi hazai alkalmazási gyakorlat, a drón pilótákkal szemben támasztott 

egészségügyi követelmények indokoltsága.. A deskresearch mellett drónos cégekkel, 

pilótákkal, szakemberekkel készítetünk online interjúkat, valamint a hazai média 

híranyag adatbázisokból válogattuk a mélyelemzésre alkalmas anyagokat. 

Elemzésünkben legfőképpen az alábbi kategóriák mentén mutatjuk be a civil 

felhasználási lehetőségeket: 

• Agrárium 

• Infrastruktúra, építőipar 

• Energetika, közmű, bányászat 

• Logisztika 

• Média, szórakoztatóipar 

• Közszolgálat 
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Emellett áttekintjük a legfrissebb uniós és magyar törvényi változásokat, az aktuális 

jogszabályi környezetet, az új szabályozás gyakorlati használata során felmerült 

legfontosabb tapasztalatokat, majd a további tájékozódást segítve, sorra vesszük az 

ágazat legfontosabb hazai szereplőit. 

1.1 A drón technológia története 

A drónok története hosszú és fordulatokban gazdag. A hadseregek már a 

középkorban is kísérleteztek a pilóta nélküli repülő harci eszközökket. Kínában, a 

Sóng dinasztia idején (960-1279) a „levegőben repülő eget rengető mennykő” 

(fēikōng zhèntiān léipáo) nevű eszköz a papírsárkány és a gyújt/robbanó szerkezet 

összeépítéséből jött létre.1  

 
1. ábra: A levegőben repülő eget rengető mennykő. Forrás: Tokaji (1997) 

A 19. század közepe óta kísérleteztek ugyanis személyzet nélküli hőlégballonokkal, 

melyekkel robbanóanyagokat akartak célba juttatni, a hagyományos tüzérség 

számára nehezen elérhető célpontokra. A sikerek mérsékeltek voltak, mivel a 

járművek teljes egészében ki voltak szolgáltatva a széljárásnak.2 

A pilóta nélküli légi járművek európai háborús alkalmazásáról szóló legkorábbi, írásos 

feljegyzés az osztrák seregek 1849. augusztus 22-ei Velence ellen végrehajtott 

támadásáról szól. A függetlenségét kikiáltó és az azt védő Velencei Köztársaság a 

szárazföldről elérhetetlen volt az osztrák tüzérség számára, akik ezért egy új 

eljáráshoz folyamodtak. Az Osztrák-Magyar Monarchia Vulcano nevű hadihajója 

                                                 
1 Tokaji Zsolt: A régi Kína fegyverei. Bp., 1997. 93-95.p. 
2 https://weaponsandwarfare.com/2019/06/17/1845-austria-drops-balloon-bombs-on-venice/ 



9 
 

1849-ben emberi személyzet nélkül repülő léggömbökkel igyekezett bombákat szórni 

Velencére.3 

Alig egy évtizeddel később, 1863 februárjában, az amerikai polgárháború idején, 

Charles Perley a, New Yorkban szabadalmaztatott egy pilóta nélküli „légi bombát”. A 

szerkezet egy hőlégballonból és annak kosarában szállított robbanóanyagból állt. A 

kiválasztott célig hátralévő repülési időt egy időzítő berendezés mérte, amely egy 

mechanikus berendezés segítségével kinyitotta a kosár alját, amelyből a bomba 

kiesett. A „Perley Bombákat" mind az Unió, mind a konföderációs hadsereg 

alkalmazta változó sikerrel. 4 

 
Velence „bombázása” korabeli metszeten5  

Később, a század vége felé, az amerikai hadsereg több alkalommal használt 

„papírsárkányokat”, melyekre távkioldóval felszerelt fényképezőket erősített, így a 

                                                 
3 Dr. Restás Ágostpn: Drónok a precíziós mezőgazdaságban. http://eta.bibl.u‐
szeged.hu/5367/1/EFOP343_05_EU_2019_945_Rendelet_Dronok_a_precizios_mezogazdasagban_Restas_agos
ton_20210228.pdf 
4 Dr. Restás Ágostpn: Drónok a precíziós mezőgazdaságban. http://eta.bibl.u‐
szeged.hu/5367/1/EFOP343_05_EU_2019_945_Rendelet_Dronok_a_precizios_mezogazdasagban_Restas_agos
ton_20210228.pdf 
5 https://weaponsandwarfare.files.wordpress.com/2019/05/800wm.jpg 
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magasból, emberéletek kockáztatása nélkül tudták feltérképezni az ellenséges 

vonalakat. 

Az Egyesült Államokban az első világháború idején is folyt ilyen irányú munka. A 

Kettering Bug például egy repülő bomba volt, amely a célig irányítva repült volna, 

hogy aztán becsapódáskor robbanjon fel. Az első repülésére 1918-ban került sor, de 

nem készült belőle bevethető példány.6 

 

2. ábra: A Kettering Bug. Forrás: Vintagewings 7 

A Brit Királyi Légierő 1925-ben létrehozta és kipróbálta a világ első cirkáló rakétáját, 

ez volt a RAE Larynx (a név a „Long Range Gun with Lynx Engine” összevonásából 

ered). Megjelenésében hasonlít a mai drónokra és hajók elleni elhárító eszközként 

működött a Királyi Tengerészet HMS Stronghold and Thanet rombolóján. 

                                                 
6 http://www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/484/The‐
Mother‐of‐All‐Drones.aspx 
7 http://www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/484/The‐
Mother‐of‐All‐Drones.aspx 
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3. ábra: RAE Larynx. forrás: Vintagewings 8 

Az angol Királyi Légierő, a Royal Air Force 1930-as évek elején elkezdett kifejleszteni 

egy gyakorlatozási célokra használatos, távirányított repülő célpontot, amelyet egy 

Queen Bee, azaz magyarul Méhkirálynő becenevű repülőgép átalakításával alkottak 

meg. Azok a robotrepülőgépek, amelyeket a „Méhkirálynő” eltalálására, kilövésére 

vetettek be, logikusan a drone nevet kapták. Hamarosan ez a kifejezés ráragadt 

mindenféle pilóta nélküli repülőgépre. 

 

4. ábra: A De Havilland gyártmányú Queen Bee K4227 

A második világháború idejére a technológia fejlődése több lehetőséget adott a 

hadviselő feleknek, hogy távolról, saját embereik kockáztatása nélkül mérjenek 

csapást ellenségeikre. 
                                                 
8 http://www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/484/The‐
Mother‐of‐All‐Drones.aspx 
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Az 1920-as években egész Németország rakétalázban égett, amely munkára 

serkentette a kor nagy gondolkodóit. A modern rakétatechnika és rakétaelmélet 

megalapozójának Ciolkovszkijt tartjuk, mégis Oberth volt a modern rakétafejlesztések 

úttörője. Jól tudta, hogy a nagy teljesítményű folyékony hajtóanyagú rakéták nem 

csak a civil, hanem katonai célokat is szolgálhatnak, illetve, hogy szolgálni fognak 

majd a jövőben. Rakétakutató csoportok alakultak többnyire önálló finanszírozásból 

és a kísérletek, fejlesztések többnyire szűkös, hiányosan felszerelt műhelyekben 

folytak. Kísérletek közé tartozik az 1927-ben készítettek rakéta meghajtású autó, 

amely az Opel motorgyártó cég segítségével épült meg. Ekkor mutatták be a világ 

első rakétával hajtott versenyautóját, amely a berlini tesztelés alkalmával elérte a 235 

km/h sebességet. 1927 azért is volt jelentős év, mert ekkor vetette fel az 

aerodinamikával foglalkozó Paul Schmidt a szakaszos üzemeltetésű torlósugár 

meghajtás gondolatát, de ez ekkor még eléggé gyerekcipőben járt. Ez a technológia 

akkoriban nagyon sok problémát vetett fel. A hajtóművet bonyolult volt beindítani és 

a levegőbe juttatni, mivel a szerkezet természetes sebességgel rendelkezett és nem 

tudták sem lassítani sem gyorsítani, ráadásul 35-40 perc után felmondta a szolgálatot. 

1931-ben a tegeli rakétabázison egy új rakétaprojekt indult. A MIRAK1 ÉS MIRAK2 

megépítése, azonban ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A terv 

szerint egy olyan 3 liter tüzelőanyaggal útjára indított rakétát kellett volna 

kifejleszteni, amely 4000 méter magasságban lehet kilőni. 1932-ig kellett volna 

elkészülnie, azonban ez nem sikerült. A fejlesztések ennek ellenére tovább 

folytatódtak. 1932-ben összeállítottak egy csapatot a kor legkiválóbb kutatóiból a 

legmodernebb mérőeszközökkel felszerelt külön próba-, és mérőteremből, 

rajzteremből, laboratóriumból álló bázist. Von Braun és a csapata ekkor kezdett el 

foglakozni a sugárhajtású szerkezet megépítésével, illetve a sugárhajtás 

termodinamikájával. Az első teszt 1932. december 21-én történt, azonban ez a 

kísérlet sikertelen lett, mivel a hajtómű beindítása akkora erejű robbanást idézette elő, 

amely a néhány hete felépített kísérleti termet darabokra szaggatta. A robbanásban 

személyi sérülés nem történt, ugyanis a kutatók messzebb helyezkedtek el. A 
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helyreállított teremben pedig néhány héttel később, kisebb változtatásokkal 

végrehajtották az első sikeres sugárhajtású rakéta beindítását. 1933-ban megkezdték 

a teljes rakéta összeállítását. A rakéta hossza 140 cm, tömege 150 kg, átmérője 30 cm 

volt és a meghajtásáért 300 kg tolóerejű hajtómű volt a felelős. A rakéta mozgásának 

biztosítása érdekében a kutatók a test hegyére egy koncentrikusan felhelyezett, 

folyamatosan forgómozgást végző, háromfázisú váltakozó áramú motort építettek, 

azonban a kísérletek során rájöttek, hogy a mozgás koordinálását még át kell 

gondolniuk. Tovább folytatódtak a kísérletek a hajtómű meghajtásával kapcsolatban 

és egyre sikeresebb eredményeket tudtak felmutatni. (Lévai 2016)9 

 

5. ábra: Wernher von Braun 

Az anyagi háttér biztosított volt, így Braun és csapata tovább folytathatták a 

kutatásokat és megkezdték az A 4-es, vagy ismertebb nevén a V-2-es, 25 tonna 

tolóerejű, 1 tonna robbanóanyagot szállító rakétafegyver megtervezése, amellyel új 

epizód kezdődött a német rakétafejlesztések történetében. Sokak által a második 

világháború legfejlettebb harci eszközének tekintett V-2 előállítása többször is 

késedelmet szenvedett, de végül sikerült megépíteni. A V-1-eseket 1944. június 13-án 

vetették be először és több mint 4 hónapig bombázták Londont, 1944 őszétől pedig 

további városokat is célba vettek, többek között Antwerpenre, Liege-re, Brüsszelre, 

Párizsra kilőtt V-2-esek ellen nem tudtak hatékonyan védekezni és a mozgó 

kilövőállások miatt a földön is nehéz volt csapást mérni rájuk. Ebben az időszakban a 

pilóta nélküli repülőgépek, a V-1-ek 25 000 házat romboltak le és 6184 embert öltek 

                                                 
9 https://www.masodikvh.hu/haditechnika/kiserleti‐fegyverek/nemet‐kiserleti‐fegyverek/903‐a‐4‐v‐2‐
ballisztikus‐raketa 2017 
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meg kizárólag Londonra és a V-2-es rakétákat pedig még nagyobb rombolásra voltak 

képesek. Ezeknek az eszközöknek a fesztávolsága 3, 56 m, magassága 14, 30 m, a 

hajtómű alkohol és folyékony oxigén keveredésével működött, súlya elérte a 12.927 

kg-ot, 975 kg robbanótöltet bírt el, továbbá képes volt akár 5536 km/h-val haladni és 

a hatótávolsága is félelmet keltő, elérte a 322 km-t is. Az úgynevezett „csodafegyver” 

kísérletei a kelet-pomerániai Peenemünde támaszponton zajlottak és az első 

példánya egy pilóta nélküli sugárhajtású robotrepülőgép volt, melyet a giroszkóp és a 

mágneses iránytű elvén készített berendezés segítségével irányítottak. A V–1 mintegy 

570 kilométeres óránkénti sebességgel, 900 méteres magasságban haladt célja felé, 

két tonnás súlyának majdnem a fele robbanóanyag volt. A V1-es és a V-2-es rakéták 

tekinthetőek lényegében a mai pilóta nélküli légi járművek „atyjának”. (Elliot 2017)10 

 

6. ábra: V-2 Rakéta 

A további fejlődés aztán az 1980-as, 1990-es évekre lehetővé tette, hogy az egyre 

önállóbb drónokat rakétákkal szereljék fel, 2002-ben pedig a CIA először hajtott 

végre célzott likvidálást egy Predator harci drón felhasználásával. Az ilyen bevetések a 

jogi problémák mellett azért is állnak viták kereszttüzében, mert gyakran követelik 

ártatlan, civil áldozatok életét is. 

2001-ben a terroristatámadások miatt az Egyesült Államok meghirdette az 

úgynevezett „terrorizmus elleni háborút”. Ezek után jelentős elmozdulás következett 

be a katonai stratégiában, az államokban és szövetséges partnereinél. A terror elleni 

háborúban is be lehetett vetni a harcban, akár kisebb csoportok, esetleg 

                                                 
10 Elliot A. Drónok kézikönyve, 2017. Cser kiadó, Budapest. 
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magánszemélyek ellen, rendkívül nehezen megközelíthető helyekre, esetleg 

mozgékony és távoli célpontok ellen. A pozitív eredmények miatt megnövekedett a 

kereslet, a finanszírozás és a kutatás, a pilóta nélküli repülőgép Unmanned Aerial 

Vehicle (továbbiakban UAV) rendszerek iránt. 

A Global Hawk nevű UAV az afganisztáni színtéren jelent meg először és sor került a 

Tartós Szabadság hadművelet (OEF) név alatti felderítő misszió támogatására. A 

Global Hawk biztosítja a légierő és a közös háborús harci parancsnokok számára 

valós időben a nagy felbontású képek és videó anyagok elérését a hírszerzés számára. 

Repülés közben több mint 60 harci küldetést és mintegy 1200 harci órát szolgáltak a 

mai napig. 

Global Hawk UAV-ok vettek részt az Iraki Szabadság hadműveletben is, amely számos 

olyan képi információval szolgált az amerikai hírszerző ügynökségek számára, 

melyeket elemezve, hozzásegítette a parancsnokságot, a maximálisan elemezhető és 

felhasználható információkhoz. 

 

7. ábra: A Northrop Grumman által gyártott RQ-4 Global Hawk 

Modern UAV, mint például az MQ-1 Predator, vagy nagyobb testvére az MQ-9 

Reaper, mindkettő szigorúan ellenőrzött, modern technológiai platformok és a 

mesterséges intelligenciával ellátott drónok közé tartozik, amelyek már nem igénylik 

az emberi beavatkozást az irányításkor. 

A távolból viselt háború sok új kérdést vet fel. „Gyökeresen megváltoztatja a katonák 

„végső tettének”, a vérontásnak a tudatát (…). A pilóta nélküli gépek által nem vált-e a 
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háború közönséges irodai foglalkozássá, sőt, videojátékká? Azért, hogy a felelőtlen 

viselkedés minden kockázatát kizárja, a Pentagon rendszeresen kivezényli négy-hat 

hétre a „pilótákat” a szárazföldi harcokra.”11 A katonák felelőtlensége azonban 

kevésbé fontos tényező, mint az a költségcsökkenés, amit az új hadviselés jelent: míg 

egy amerikai vadászpilóta kiképzése 2.6 millió dollárba kerül, addig egy drón 

„pilótájának” kiképzését csak 135 ezer dollárra becsülik. Az új technika gazdasági 

hatása ma még nehezen felbecsülhető. 

A leggyakrabban használt modell a Predator, amit a General Atomics fejlesztett ki.  

Egy MQ-1-es Predator 24 óráig tud a levegőben maradni: lényegesen hosszabb ideig, 

mint a pilóták által irányított harci repülőgépek, így követni tudja az ellenség 

helyváltoztatását is. 

 

8. ábra: MQ-1-es Predator, Forrás: Wikipedia12 

Az Egyesült Államok egyre több pénzt áldoz drónokra. A 2010-es pénzügyi évben 3.8 

milliárd dollárt irányzott elő a drónok fejlesztésére és beszerzésére, tételesen 

huszonnégy Reaper és öt Global Hawk vásárlására az Amerikai Egyesült Államok 

Légiereje (USAF, US Air Force) számára. Ez az erőnövelés összefügg a katonai 

költségvetés erőteljes növelésével, amely 2002 és 2008 között 74%-os volt és elérte 

az 515 milliárd dollárt. 2001. évet követően a katonai robotokra fordított összegek 

minden évben szinte megduplázódtak, ezzel lehetővé tették a katonai robotiparág 

létrejöttét. 13 

                                                 
11 http://www.magyardiplo.hu/2009‐december/137‐pilota‐nelkueli‐repuelgepek‐dronok‐a‐joev‐fegyverei 
Letöltés ideje 2017.03.10. 
12 https://hu.wikipedia.org/wiki/MQ%E2%80%931_Predator#/media/File:MQ‐
1_Predator_unmanned_aircraft.jpg 
13 http://www.magyardiplo.hu/index.php/49‐le‐monde‐diplomatique/2009/2009‐december/137‐pilota‐
nelkueli‐repuelgepek‐dronok‐a‐joev‐fegyverei 
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A drónok tehát teljes mértékben beépültek az amerikai hadsereg jövőre vonatkozó 

terveibe, nem helyettesítik a katonákat, de közvetlen segédeszközként szolgálnak. 

A drónok alkalmazásának egyéb, „biztonsági” célokra történő kiterjesztése, (például a 

drogkereskedelem elleni harcban vagy az illegális bevándorlók elleni harcban történő 

felhasználása) is tervben van. Franciaországban már elég régen használtak először 

ilyen repülőgépeket felügyeleti célokra: például így biztosították XVI Benedek pápa 

hivatalos lourdes-i látogatásának biztonságát 2008. szeptember 14-15-én.14 

Elképzelhető, hogy elérkezünk azokhoz az időkhöz, amikor a drónok leváltják a 

vadászpilótákat. Az USAF fent említett dokumentuma nyomatékosítja, hogy „a drónok 

átformálják a jövő csatamezejét”. Sok olyan, előre is látható következménnyel, 

ugyanis a jövőben ezek a repülőgépek nukleáris tölteteket is hordozhatnak. 

1.2 A polgári célú drónok megjelenése 

A civil ipari fejlesztések igazán a 2000-es évek után indultak be, az amerikai 

repülésügyi hatóság 2006-ban bocsátotta ki az első kereskedelmi célú drón-

engedélyt. 

Több szerző a 2010-től napjainkig tartó időszakot a drónok aranykorának tartja. A 

technológiai fejlődés ugyanis ekkor tette lehetővé a civil drónok korábban nem látott 

mértékű elterjedését. A ma legelterjedtebb kereskedelmi forgalomban kapható 

járművek jellemzően a négyrotoros felépítést képviselik, irányításuk pedig 

legtöbbször nem igényel bonyolultabb szaktudást egy mobiltelefonos alkalmazás 

ismereténél.15 

                                                 
14 http://www.magyardiplo.hu/index.php/49‐le‐monde‐diplomatique/2009/2009‐december/137‐pilota‐
nelkueli‐repuelgepek‐dronok‐a‐joev‐fegyverei 
15 http://www.repulestudomany.hu/kiadvanyok/UAV_handbook_Secon_edition.pdf 
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4. generáció: Összehajtható kialakítású, háromtengelyes gimballal felszerelt FullHD 

kamerás készülékek, fejlettebb biztonsági rendszerekkel és autópilóta módokkal. 

5. generáció: Összehajtható kialakítású, 360°-os gimballal felszerelt 4K vagy nagyobb 

felbontású kamerával ellátott készülékek, intelligens repülési módokkal. 

6. generáció: Kereskedelmi felhasználásra alkalmas, biztonsági előírásokon alapuló 

kialakítású, testre szabható platformú és rakományú készülékek, automatizált 

biztonsági rendszerrel, teljes autonómiával és légtérérzékelő rendszerrel. 

7. generáció: Kereskedelmi felhasználásra teljese mértékben alkalmas, biztonsági 

szabványokon alapuló kialakítású, cserélhető platformú és rakományú készülékek, 

automatikus biztonsági rendszerekkel, korszerű intelligens repülési módokkal, teljes 

autonómiával, légtérértékelő rendszerrel és önálló működéssel (fel- és leszállás, 

utasítások elvégzése, stb.) 

 

A 7. generációt már fejlesztik, és nem lehet tudni, hogy mi lesz még. 

 

1.3 Nemzetközi drónpiac 

1.3.1 Előrejelzések és hipotézisek 

A Drone Industry Insights honlapján közzétett, 2019 márciusában készült drónpiaci 

előrejelzés szerint a globális piac mérete a 2018-as 14,1 milliárd dollár után 2024-re 

már 43,1 milliárd dollárra nő majd. A forecast „érdekessége”, hogy az európai 

drónpiac mérete nem sokkal marad el az amerikai piac nagyságától. 
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A nemzetközi drónpiac mérete18 

A coloradói központú piackutató cég, a Tractica adatai szerint a kereskedelmi célú 

drónok 2015-ben összesen 99,53 millió dollár bevételt generáltak Európában. A 

piackutató már akkor jelentős bevételnövekedést prognosztizált a 2016-2025 

időszakra: előrejelzésük szerint 2020-ban 251 millió dollárra nőnek a drónpiaci 

bevételek Európában, amely 2022-re elérheti az 1,2 milliárd, 2025-re pedig a 

hárommilliárd dollárt. Több más szervezet is hasonló növekedési ütemmel kalkulál. A 

drónforgalmi menedzsment-rendszerek fejlesztésével foglalkozó Involi 2017-ben 197 

millió euróra becsülte az európai drónpiac értékét, amely a társaság előrejelzése 

szerint 2039-re már nem kevesebb mint 3,9 milliárd eurót tesz majd ki. Az európai 

drónpiacon a legnagyobb súlyú szereplőnek Franciaország, Németország és az 

Egyesült Királyság számítanak, amelyek együttesen 57 százalékos részesedéssel bírtak 

a teljes piacon. Ez a jelentős piacrész főként e három ország gazdaságának méretéből 

származik, de komoly szerepet játszik ebben a francia, német és brit piacszabályozási 

struktúra, valamint a technológiák gyors adoptálása is. Mindazonáltal a piaci 

                                                 
18 https://www.commercialuavnews.com/europe/value-european-drone-market 
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9. ábra - A felmérésben legnagyobb számban  résztvevő országok és a vállalkozások mérete 

dolgozók száma alapján 

(The Drone Industry Barometer 2020, old.: 5) 

Az elmúlt évekhez mérten a legfontosabb változás a koronavírus hatásának a 

vizsgálata. Általánosságban elmondható, hogy a válaszadók előző évre adott 

reflexiója meglehetősen negatív volt, ami érthető, hiszen a járvány okozta válság nem 

kerülte el a drónpiacot sem. A meglehetősen nehéz év indokolja azt is, hogy a jövővel 

kapcsolatos elképzelések is többnyire pesszimisták voltak. Érdekes lesz a jövő évben 

látni, hogy a csökkent elvárásokhoz mérten sikeresebbnek értékelik-e majd a 

vállalkozások a fejlődésüket. Az elmúlt 5 év tendenciája más forrású felmérések 

alapján is az, hogy a piaci előrejelzésekhez képest alulteljesít a drónok iparága, de 

ennek ellenére még mindig meglehetősen gyorsan fejlődik.  

 

A felmérés egyik célja az volt, hogy felmérjék a vállalatok elvárását a drónpiacra 

vonatkozóan. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az egyes években előrevetített 

elvásárokhoz képest milyen valós értékelések születtek az év lezárását követően. Az 

ábrán tisztán látszik, hogy a kezdeti optimista hozzáállás nagy szakadékot 

eredményezett, és ezen tapasztalatok alapján évről évre közelítenek az elvárások a 

reálitáshoz. Ez azt mutatja, hogy a drón ipar túl van a kezdeti nehézségeken és 

stabilizálódni látszik. Az ábrán a szürke buborékok azt mutatják, hogy a válaszadók 

hogyan értékelték az elmúlt 12 hónapot, a kék buborékok pedig a jövő évi 

elvárásokat tükrözik. Természetesen mindenki annak örülne, ha a buborékok hamar 

megfordulnának, és az eredmények túlszárnyalnák az elvárásokat.  
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10. ábra ‐ Az elvárások, és a valóság összehasonlítása évekre bontva 
(The Drone Industry Barometer 2020, old.: 9) 

1.3.3 Alkalmazási területek 

A kérdőív első kérdése arra vonatkozott, hogy milyen céllal alkalmazzák a drónokat. 

Itt két nagy csoportra oszlanak meg a vállalkozások, a szolgáltatókra, akik különböző 

cégek számára végeznek el egy bizonyos feladatot, ami drónt igényel ( a 

továbbiakban DSP - Drone Service Provider), illetve azokra, akik házon belül 

alkalmazzák a drónokat ( a továbbiakban BIS - Business-Internal Services) valamilyen 

célra. Az első meglepő adat az, hogy a szolgáltató cégek esetében a leggyakoribb 

megrendelések az előző években főleg felmérések/feltérképezések voltak, de a tavalyi 

évben ezt megelőzte az ellenőrzés/karbantartás, amire két magyarázatot adtak. Az 

egyik magyarázat szerint, aki szerette volna igénybe venni a felmérési szolgáltatást, az 

már megtette, és csak az időnként szükséges ellenőrzésnél veszi újra igénybe a 

lehetőséget. A másik ok az lehet, hogy sok esetben annyira specifikus felméréseket 

szeretnének elvégeztetni, hogy ahhoz komoly szakmai tudás szükséges, így az ilyen 

típusú munkát nehéz egy pusztán szolgáltatással foglalkozó cég számára kiszervezni. 
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A kutatás kitért kifejezetten arra is, hogy azok a vállalkozások, akik napi szinten 

használnak drónokat a munkájukhoz miért döntöttek a drónok alkalmazása mellett. A 

leggyakoribb indok az időhatékonyság volt, ami a megkérdezettek 60% számára 

kiemelten fontos szempont. A mezőgazdaságban például évről évre egyre nagyobb 

számban és egyre több dologban alkalmazzák a technika adta lehetőségeket. A 

kutatás szerint a permetezés, és magvetés a két fő tevékenység, amit most már 

drónok segítségével végeznek el. A másik gyakori indok a minőség növelése (59%) és ezt 

követte a munkavédelem (53%) vagyis az emberi munkaerő kiemelése a veszélyes 

munkavégzés alól. Ez például kiemelten igaz a bányászat területén. Az utolsó helyen a 

spórolás végzett, de ez is a cégek 47%-nak játszik kiemelten fontos szerepet és további 38% 

számára fontos, de nem elsődleges szempontként jelenik meg (The Drone Industry Barometer 

2020, 2020, old.: 7).  

  

12. ábra ‐ Drónok alkalmazásának okai 
(The Drone Industry Barometer 2020, 2020, old.: 7) 
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2 A drónokról 

2.1 Mi is a drón? 

A vezérlő személy nélkül repülő tárgy, ami lehet merev szárnyú, és mozgó szárnyú 

egyaránt. 

Tekintettel arra, hogy a merev szárnyú alkalmazhatósága sokkal korlátozottabb (és 

elsősorban katonai, távoli felderítési, célba juttatási feladatokra alkalmazható), mint a 

mozgó szárnyú drónoké; ez az anyag elsősorban a mozgó szárnyú drónokkal 

foglalkozik, de ahol szükséges; megemlítjük a merev szárnyú eszközöket is. A mozgó 

szárnyú drónok esetén a motorok a drón karjaira vannak szerelve, és ők forgatják a 

rotorokat. 

A mozgó szárnyú a drónokra, kivitelezésük alapján az alábbi elnevezések is 

használatosak: 

 multikopter 

 tricopter 

 quadcopter 

 hexacopter 

 octocopter. 

A multikopter; a több szárnyú drónok gyüjtőneve. 

A helikopterekkel ellentétben ezek a repülő szerkezetek; több motorral rendelkeznek, 

így a vezérlésük is manőverezési képességük egyszerűbben kezelhető. 

A helikoptereknél sokszor a vezető ember képességeitől függ, hogy mit tud 

megoldani a szerkezettel. A multikoptereknél, a több külön vezérelhető motor az 

informatikai segítséggel egyszerűen manőverezhető. 

A multikopterek esetében egyáltalán nem elhanyagolható szempont az olcsó 

karbantarthatóság, mert ezek a szerkezetek elég sérülékenyek. 
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2.1.1 Tricopterek 

Ezek a drónok 3 motorral rendelkeznek. 

A motortartó karok 120 fokos szögben helyezkednek el; kettő elől egy pedig hátul. 

A hátsó motor tengelye dönthető; így a tricopterek nagyon jól manőverezhetők, ami 

különösen légi felvételek készítésénél jelent előnyt. 

Kevésbé elterjedtek, aminek az lehet az oka, hogy a dönthető hátsó motor 

kivitelezése, kezelése és karbantartása bonyolultabb. 

A tricopter: 

 

2.1.2 A quadcopterek 

A quadcopterek a legegyszerűbb multikoptrek. A négy propeller egymással 90 fokos 

szöget zár be. 

A drón eleje lehet az egyik karral egyirányban („+” elrendezés) vagy két kar között 

(„x” elrendezés). 

Ha felvételeket akarunk készíteni; az „x” elrendezés praktikusabb, ezért elterjedtebb is. 

A rotorok közül kettő CW (az óra járásával megegyező), kettő pedig CCW (az óra 

járásával ellentétes) irányban forog, és így kioltják egymás forgatónyomatékát. 

Irányításuk a motorok fordulatszámának növelésével vagy csökkentésével oldható 

meg. 

Egyszerűségük miatt ezek a legolcsóbbak és legkönnyebben építhetők is, ezért a 

legelterjedtebbek. 

Elég stabilak, szélben is reptethetők, és zárt területen is jól használhatók. 
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A karbantartáshoz szükséges alkatrészek is viszonylag olcsók, és nagy választékban 

kaphatók. 

Hobbi célú alkalmazásra általában megfelelők. 

Hátrányuk, hogy viszonylag kis emelőerővel rendelkeznek ezért hasznos súlyuk is 

kevesebb lehet. 

A quadcopter: 

 

2.1.3 A hexakopterek 

A hexacopterek 6 motorját tartó karjai egymással 60 fokos szöget zár be. 

Nagyobb emelőerővel rendelkeznek, ezért hasznos súlyuk is nagyobb lehet, mint a 

quadcopterek esetében. 

Üzemeltetésük biztonságosabb, mint a quadcoptereké, mert egy, esetleg 2 motor 

leállása esetén is tudnak sérülésmentesen irányíthatók. (Ugyanez a 3 vagy 4 motoros 

eszközökről nem mondható el.) 

A 6 motort úgynevezett „Y6” formában is el lehet helyezni; amikor 3 karon 

helyezkedik el a 6 motor, é az egymás fölötti motorok ellenkező irányban forognak. 

A kivitelezés előnye, hogy a 3 kar miatt a kivitelezés olcsóbb, és minden motornak 

van egy tartaléka; ugyanazon a karon. (Ha egy motor elromlik; az nem okoz gondot,)  

2.1.4 Az oktokopterek 

Ezek a nyolc motoros szerkezetek a hexacoptereknél is nagyobb teljesítményre 

képesek. Nagyobb sülyt tudnak emelni; magasabbra tudnak emelkedni. 
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Átmérőjük elérheti az 1 métert is, és a nagyobb emelőerő miatt nehezebb (profi) 

kamerákat is tudnak szállítani. 

Biztonságosabbak is. (Több motor leállása esetén is irányíthatók maradhatnak; ezért 

szívesen alkalmazzák ezt a megoldást a drága kamerák magasba emeléséhez.) 

Az X8 elrendezésű oktokopterek, hasonló előnyöket élveznek, mint a 6 motoros 

gépek Y6-os elrendezése. Ezekbek 4 karjuk van, amelyeken 2-2 motor helyezkedik el. 

Hibatűrőbbek, és kevésbé szélérzékenyek, mint a 8 karú társaik. 

Az octokopter: 

 

2.1.5 Egyéb megoldások 

A fentieken kívül vannak még egy, és két rotoros helikopterek, és nyolcnál több 

motorral rendelkező drónok is, de ezek ritkábban használt megoldások. 

A merev szárnnyal rendelkező megoldások használatához kifutópálya szükséges, 

ezért kereskedelmi használata nagyon ritka. 

Példák: 

Merevszárnyú drón: 

 

Kifutópályára van szüksége. 
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Helikopter (egy rotoros drón): 

 

 Egyszerű, és kis teherbírású berendezés. 

Két rotoros helikopter: 

 

A két rotor más irányban forog, így kiegyensúlyozzák egymás forgatónyomatékát. 

Vannak a 8-nál több rotorral rendelkező szerkezetek is, amelyeknek különleges 

elhelyezkedése is lehet. 

Erre egy példa az alábbi 10 rotoros gép. 

Egy decacopter: 

 

 Az alábbi, egy octodedacopter. 
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Ennek a gépnek 18 rotorja van. Komoly emelőerővel rendelkezik; személyszállításra is 

alkalmas. 

A következő  képen egy 16 rotoros, 3 méter fesztávolságú drón látható, amely a 

könnyedén felemeli a snowboardost. 

 

A drón súlya 75 kg, terhével együtt 165 kg. lehet. 

2.2 A repülés elmélete 

Tekintettel arra, hogy ezzel a témával nagyon sok irodalom foglalkozik, és ennek az 

anyagnak nem feladata ezek összefoglalása; ezzel nem foglalkozunk. 

Aki foglalkozni akar a témával; az elméletet (legalább nagy vonalakban) ismernie kell, 

ezt feltételezhetjük.. 

Elég annyit megjegyezni, hogy (mint minden más repülő tárgy esetében; a levegővel 

való kölcsönhatás teszi lehetővé a drónok felemelkedését, és repülését; a levegőben 

zajló folyamatok (szél, szélnyírás, egyéb, a közelben repülő járművek, repülő állatok) 

komolyan befolyásolják a drónok használatának lehetőségeit. 
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2.3 Megtanulunk repülni 

Az ember repülés utáni vágyának virtuális megvalósítása tud lenni a drón. 

Használatával láthatjuk fölülről a világot; olyan dolgokat figyelhetünk meg, amelyeket 

eddig csak a madarak láttak. 

Az új dimenzió meghódítása.(ugyanúgy, mint a számítógépek esetében; be fog épülni 

világunkba. Ugyanúgy használjuk majd, mint ma a gépkocsit, és egy idő után 

elképzelhetetlen lesz nélküle a világ. 

Ezzel véglegesen meghódítjuk majd a 3. dimenziót, és pontosan szabályozott; 

számítógépek által szervezett rendben tudunk majd közlekedni vele. 

Várható lesz, hogy a ma sok helyen fejlesztett gépkocsivezetésre alkalmas 

programokat három dimenziós változatra is ki fogják dolgozni, és mire tele lesz a 

világunk drón taxikkal, amelyeket odarendelhetünk a ház elé, a ház tetejére, vagy akár 

az erkélyünkre, és beszállva elvisz minket a célunkhoz. 

Egy-egy karantén időszakban (lásd COVID-19) megoldja a bevásárlást, az ételek 

házhoz szállítását, de lehet, hogy elviszi helyettünk a gyereket az óvodába vagy 

iskolába. 

Lehet, hogy lesz majd saját drónunk, de igénybe vehetjük a szolgáltatók nyújtotta 

lehetőséget is. 

Az persze minden esetben fontos lesz, hogy mekkora súlyt, milyen időszakban, 

milyen távolságra kell szállítani. 

Ez szabja majd meg a szolgáltatás árát. Persze az is lehet, hgy az időjárás is 

befolyásolja majd a fizetendő összeget. 

Amikor beszállunk a drónba tájékoztatást kapunk minden olyan információról, ami az 

utazás során történhet, és a központi irányító rendszer megoldja majd a váratlan 

helyzeteket is, mert ha túl sokan lesznek a levegőben; nem engedi felszállni a 

drónunkat; nehogy baleset történjen. 

Ez persze a távolabbi jövő. 
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Ami már most látható, hogy ez az eszköz az ember meghosszabbított karja; annak 

előnyeivel és hátrányaival. 

Az előnyök nyilvánvalóak. Olyan lesz, ha folyamatosan tudjuk használni, mintha 

megtanultunk volna repülni. Egy igazi új kaland, a virtuális világ kiteljesedése. 

A hátrányokat akkor érezzük, ha bűnözők is elkezdik majd használni, mert adott 

esetben a drón hatékony eszköz lehet az ő kezükben is. 

A bűnözésre, illegális felhasználásra, illetve annak kiküszöbölésére, már most, a 

kaland indulásakor fel kell készülni. 

Ha komolyan foglalkozni akarunk a témában rejlő lehetőségekkel; meg kell 

ismernünk részletesen is a drónokat. 

2.4 A drón használata 

A drónok fejlett technológiára épülő repülő szerkezetek, amelyek (civil 

alkalmazásban) általában hobbi, munka, vagy kutatási célokra használhatók. 

A drónok beszerzésének lehetőségeivel csak érintőlegesen foglalkozunk. Ebben a 

témában sok javaslatot, segítséget lehet találni az Interneten, részletes indoklásokkal, 

árakkal. 

A drónok használata viszonylag egyszerű, de bonyolult technológiával lehet csak 

működtetni őket, amelyet az átlagos felhasználónak nem szükséges ismernie. 

Itt rövid áttekintést adunk a drónok használatához szükséges ismeretekről. 

(Ugyanúgy mint a jogosítvány megszerzéséhez is kellenek alapismeretek a 

gépkocsiról, de a részleteket csak a szakembereknek, szerelőknek kell ismerniük.) 

2.4.1 A repülő szerkezet elemei 

Ez a pont csak áttekintést ad a drón elemeiről. Elsősorban azért, hogy a további 

fejezetek is érthetők legyenek. Egyes elemek részletes tárgyalását a 3. fejezet 

tartalmazza 
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Egy olyan drónnak amely légi felvételeket hivatott készíteni, az alábbi fontos 

elemeket kell tartalmaznia: 

 Váz 

 Motor és motorvezérlő (ESC) 

 FC - Repülés vezérlő 

 A tájékozódás eszközei, érzékelők (GPS, kompassz, IMU)  

 Rádió 

 AKKU 

 Kamera, gimbal (RGB, IR, állókép, video) 

 Propellerek 

 Távirányító (irányító állomás) 

Ezen kívül persze még vannak elemek, amelyek fontosak, pl.: propellerek, lábak vagy 

futómű, de az alapvető funkciókat a felsorolt elemek látják el 

A váz: 

A váz tartja az egész szerkezetet, arra van rászerelve a drón minden eleme. Elég 

strapabírónak kell lennie ahhoz, hogy a drón elemeit, szállított terhét, és még az 

esetleges balesetek egy részét is elviselje. 

Motor és motorvezérlő (ESC): 

A drónokban használt elektromos motorok hajtják a propellereket, amelyek 

levegőben tartják és mozgatják a berendezést. minden propellerhez külön motor 

tartozik, amelyek külön-külön vezérléssel rendelkeznek. 

A motorok tulajdonságait úgy kell megválasztani egy-egy drón esetében, hogy a 

felhasználási célnak a leginkább megfeleljen; le tudja adni a kívánt teljesítményt. 

A motorvezérlő egy mikroszámítógéppel vezérelt szerkezet, amely a forgatáshoz 

szüksége elektromos impulzusokat adja a motor számára. 

Ugyanúgy, ahogyan a motorokat méretezni kell a szükséges teljesítményhez; a 

motorvezérlőket is a vezérlendő motorhoz kell méretezni. 

A motorvezérlő mikroszámítógépes rendszerek szoftvereit el kell látni a motorokra 

jellemző adatokkal. Ez hívják az ESC programozásának. Erre többféle módszer van, pl.: 
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USB kábellel számítógéphez csatlakoztatva, megfelelő programmal, fel lehet tölteni a 

szükséges adatokat a motorvezérlőre. 

Repülés vezérlő – FC 

Ez egy mikroszámítógépes rendszer, amely a drón teljes vezérlését megoldja. 

(Robotpilótának is hívják.) 

Ez az egység dolgozza fel az összes beérkező információt, ami az érzékelőkről, és a 

rádión keresztül a pilótától érkezik, és adja ki a parancsokat a motoroknak, és ezáltal 

gondoskodik a drón levegőben tartásáról és a cél felé történő mozgatásáról. 

A tájékozódás eszközei, érzékelők: 

Bonyolultabb drónokon, amelyekben sok funkcióra képes a robotpilóta; sok érzékelő 

is lehet. Az egyszerűbb verseny drónokon, amelyeket minden esetben a pilóta vezet; 

kevesebb érzékelő is elég. 

A legfontosabbak a gyorsulásmérők, giroszkópok, nyomásmérő, kompasz, GPS. 

Ezek az érzékelők teszik lehetővé a drón gyorsulásának, elfordulásának, 

magasságának, irányának és helyzetének mérését. Ezekkel az adatokkal a vezérlő 

rendszer képes a drón irányítására. 

A rádió 

A drón rádiós rendszere viszi át a pilóta által adott parancsokat a vezérlő egységbe, 

és közvetíti a repülési adatokat, illetve közvetíti a kamera képét a pilóta számára. 

Érdemes megjegyezni, hogy a kommunikációban meghatározott frekvenciasávokat 

lehet használni. Az adatátvitel többféle kódolással is történhet. 

A drón pilóta számára ajánlható a rádióamatőr vizsga megszerzése is, hogy pontosan 

értse, a rádiós tevékenységeket és ismerje a lehetőségeket. 

AKKU 

A legtöbb drón energiaforrása egy akkumulátor. Ez az egység lát el energiával 

minden elektronikai eszközt energiával. 

Korábban nikkel-cadmium vagy nikkel-hmetálhibrid akkumulátorokat használtak, de 

ma már általánosnak mondható a litium-polimer (LiPo) akkumulátorok használata. 
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Ezek az akkumulátorok a korábbiaknál (adott tömegre vonatkoztatva) több energiát 

tudnak tárolni, ezért a repülésben jobb hatásfokkal használhatók. 

A litium alapú akkumulátorok eléggé elterjedtek. Ilyenek vannak a 

mobiltelefonokban, vagy a tabletekben is. 

Adott drónhoz a megfelelő akkumulátort kell beépíteni. minél nagyobb az 

energiaforrás teljesítménye; annál jobban és hosszabban fog repülni a drónunk, de 

azt is figyelembe kell venni, hogy  a nagyobb teljesítményhez nagyobb tömegű akku 

tartozik, amit a motoroknak fel kell tudni emelni. 

Kamerák 

A legtöbb drónra szerelnek valamilyen kamerát, amiin keresztül felülről nézhetünk a 

világra. 

Ha felvételeket akarunk készíteni ahhoz; minőség, sebesség tekintetében megfelelő 

kamerát kell választani. A kamerához pedig olyan drónt, amely képes a kamerát 

felemelni és adott ideig a levegőben tartani, hogy a felvételeket elkészíthessük. 

A megfelelő, rázkódásmentes képek elkészítéséhez a kamerát egy különleges, 

mozgatható állványra (gimbal) kell szerelni. Minden kamerához, a neki megfelelő 

képstabilizátor állványt kell használni. 

A video irányítású drónokat FPV kamerával szerelik fel. Ez a kamera segít a pilótának a 

drón vezetésében, ezért megfelelő minőségű képet kell, real-time módon közvetíteni 

a pilóta által nézett képernyőre. 

(Itt nem csak a képek elkészítéséhez kell megfelelő kamera, hanem a kép átvitelét is 

meg kell oldani a pilótához; real-time módon. 

Ha ez nem sikerül; a pilóta nem azt látja amit a drón, hanem azt ahol bizonyos idővel 

ezelőtt volt. (Így pedig a drón aligha vezethető.) 

Az akciókamerák általában SD kártyára rögzítik a képet, de ha képesek a pilótának is 

közvetíteni; akkor a pilóta azonnal be tud avatkozni, ha kell, mert ugyanazt látja, mint 

a kamera. 

Fényképek készítéséhez általában kicsi, de jó felbontású digitális tükörreflexes 

fényképezőgépeket használnak. 
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A fényképezőgépek esetén nagyon fontos, hogy egyszerűen lehessen vezérelni a 

kioldó szerkezetet, a fényképek elkészítéséhez. 

A kamera választásánál azt is célszerű figyelembe venni, hogy a kamera súlya 

mekkora, és hogy a kamera működtetése is terheli az akkumulátorokat. 

Propellerek 

A propellerekkel azért érdemes külön foglalkozni, mert ezeket is megfelelően 

méretezni kell a drónhoz, és ha valamelyiket cserélni kell; egyáltalán nem mindegy, 

hogy milyen elemet építünk be a régi helyett. 

Távirányító 

A távirányítón keresztül vezeti a pilóta a drónt. A kommunikáció, meghatározott 

frekvenciákon, rádión keresztül történik. 

  

2.4.2 Fontosabb funkciók a drón biztonságos üzemeltetéséhez 

Ebben a pontban azokat a funkciókat tárgyaljuk, amelyek segítséget nyújtanak a 

drónok üzemeltetéséhez.  

2.4.2.1 Kalibrálási, beállítási feladatok 

A legtöbb mérőegység a drónon kalibrálást igényel, amelyet időnként meg kell 

ismételni. Ennek az az oka, hogy ezek a nagyon érzékeny mérőeszközök a különböző 

hatások miatt elállítódnak,; ezáltal veszítenek pontosságukból. 

Ha pedig a szerkezet mérőeszközei nem pontosak; képtelenség velük pontosan 

repülni. 

2.4.2.2 RTH  

Hazarepülés funkció 

A reptetés során lehetnek olyan események, amelyek miatt a további műveletek 

kockázatosak lehetnek. Ilyen pl.: ha az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá 

esik. 
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Ilyenkor célszerű lehet a drónt visszahozni, mert ha kifogy az áramforrás; már nem 

tud tovább repülni, és ott esik le, ahol éppen van. 

Ezért van a komolyabb eszközökön a hazarepülés funkció. 

Ez úgy működik, hogy a drón megjegyzi a „haza pont” koordinátáit, és az RTH 

funkcióval, erre a pontra repül. 

Ez nagyon hasznos lehet, mert egyébként keresni kell a drónt, ha az energiaforrása 

kimerült, és esetleg lezuhant. 

2.4.2.3 Virtuális kerítés funkció 

A drónok reptetése bizonyos területeken komoly problémákat okozhat, esetleg 

emberéleteket is követelhet. 

Ez akkor is így lehet, ha nem szándékosan okoznak ilyen helyzetet. 

Az egyik legveszélyesebb terület a repülőterek környéke. ( Előfordult már, hogy 

forgalmas repülőteret kellett lezárni, odakerült drónok miatt.) 

Ezért a drónok számára tiltott területeket (Virtuális kerítést) hoznak létre. 

 

A tiltott terület koordinátái be vannak táplálva a drón memóriájába, és így a drón 

nem repül be a területre. 

A területek természetesen időnként változhatnak, bővülhetnek; és ezért az aktuális 

tiltott zónákat az Interneten keresztül kell letölteni a drónok számára. 

Pl.: a repülőterek esetében kiderült, hogy nem elég a repülőterek közvetlen területét 

védeni. A repterek megközelítéséhez használt légifolyosó részeket is védeni kell; ahol 

a repülőgépek már alacsonyan repülnek. 
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Ez a megoldás természetesen csak a „jó szándékú” drónok számára megfelelő. Az 

esetleg meghackelt drónok veszélyt jelentenek ezekre a területekre is. 

Lásd a 8. fejezetet. 

2.4.2.4 Fail safe 

A drónok vezérlő rendszerében (amelyekben van ilyen funkció) be lehet állítani, hogy 

egy adott esemény bekövetkezésekor; milyen parancsokat hajtson végre. 

Ez lehet pl.: ha az akkumulátor töltöttségi szintje leesik egy szint aklá; automatikusan 

indítsa be az RTH (2.4.2.2.) funkciót. 

Ugyanígy be lehet állítani azt is, ha a drón tiltott területre repül; térjen haza. 

(Nagyon egyszerű gépekben nincs ilyen funkció.) 

Nagyobb gépek (6kg fölött) célszerű, ha mentőernyővel is rendelkeznek. 

2.4.3 A hasznos teher: 

A hasznos teher az, amit a felhasználás érdekében a drón szállítani képes. 

Itt a legfontosabb paraméter a súly.  

Kamera (video, fénykép, élőkép) 

A kamera jellemzői általában: 

 Képfelbontás (12, 16, 20, 24, 36 Mpx) 

 Érzékelő mérete (6.2x4.6mm – 36x24mm) 

 Exponálás módja (Canon CHDK, infra, servo, USB) 

 Súly (250 gramm – 1 kg) 

Képek, videók készítéséhez használható még infra kamera vagy több spektrumú 

kamera is. 

Vannak olyan drónok amelyek csomagokat is tudnak szállítani. Erre még zárt térben 

(raktárban) is vannak megoldások. 

Az alábbi oktokopter alkalmas a teherszállításra: 
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2.4.4 Drónok üzemeltetése 

A drónok kezelése, és üzemeltetése nem egyszerű feladat. Megfelelő ismeretek, és 

gyakorlat is kell hozza; ugyanúgy mint a gépkocsik vezetéséhez és üzemeltetéséhez. 

Az első reptetéseihez, az üzemeltetés megkezdéséhez, célszerű gyakorlott üzemeltető 

segítségét igénybe venni. 

A megfelelő üzemeltetéshez szüksége szakismereteket tanfolyamok elvégzésével 

lehet megszerezni. Nagyon sok ilyen tanfolyamot hirdetnek az Interneten. 

A drónok üzemeltetésénél figyelembe kell venni az adott helyen (országban) érvényes 

törvényeket, rendeleteket. 

A drón üzemeltetője, ugyanúgy mint a gépkocsik esetén, felelősséggel tartozik a drón 

által okozott balesetekért, károkért. 

A drónok üzemeltetésének egyik fontos feladata a drón akkumulátorának kezelése. 

Minden esetben be kell tartani a gyártó által adott utasításokat a töltéshez, 

tároláshoz. A töltés során ne hagyjuk őrizetlenül az akkumulátorunkat, mert ha valami 

meghibásodik; az veszélyes lehet. 

2.4.5 A pilóták oktatása 

A pilóták oktatását nagyon sok szervezet végzi. Az általános alap, illetve haladó 

képzéseken kívül vannak speciális, pl.: mezőgazdasági permetező drón pilótáknak is 

van külön tanfolyam. 
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Figyelembe véve a reptetés kapcsán felmerülő esetleges problémákat, lehetséges 

veszélyeket célszerű valamilyen tanfolyamot elvégezni. 

Ugyancsak ebbe az irányba hat, hogy ezek a repülő szerkezetek igencsak 

sérülékenyek, javításuk pedig költséges lehet. 

A modellezés segítéséhez drón szimulátorok állnak rendelkezésre. Van magyar drón 

szimulátor is. 

A modellezés során bekövetkezett balesetekért a modellező felelősséggel tartozik; az 

alábbiakat érdemes szem előtt tartani. 

(Az üzemeltetéssel, és irányítással kapcsolatban; a gépkocsi üzemeltetéséhez hasonló 

szabályokra kell figyelni.) 

A legnépszerűbb alkalmazás; az FPV reptetésnél pl.: az alábbi szempontokra mindig 

figyelni kell: 

 Az eszköznek megfelelő műszaki állapotban kell lenni a reptetéshez. 

 Az irányítást, üzemeltetést tudatmódosító szer hatása alatt nem lehet végezni. 

 A starthelyszín, illetve a repülési útvonal megválasztásánál figyelembe kell 

venni 

 az esetleges veszélyeket, és az időjárási körülményeket is. 

 Kezdő pilóták esetében célszerű gyakorlott személy közreműködését igénybe 

venni, ugyanúgy, mint a jogosítvány megszerzésénél is kell oktatóval vezetni. 

 A rádiós irányításhoz, és a video kapcsolat működtetéséhez, az esetek 

többségében, rádióamatőr vizsga szükséges. 

A komolyabb (közép vagy haladó kategóriájú) drónok használatára külön szabályok 

vonatkoznak. 

2.4.6 Drónok beszerzése, készítése 

Kaphatók repülésre kész kivitelű drónok, és olyan eszközkészletek, amelyekkel 

(megfelelő ismeretek birtokában), bárki megépítheti saját drónját. 

A beszerzésnél az alkalmazási célt kell elsősorban figyelembe venni. 
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A drón építéséhez feltétlenül szükséges alkatrészek: 

 váz, 

 vezérlő 

 motorok 

 sebességszabályozók (ESC) 

 propellerek 

 távirányító és vevő 

 akkumulátor és töltő 

2.4.7 Drónok karbantartása 

A drónok, különösen az olcsóbbak; igencsak sérülékenyek. 

Nem árt, ha a drón üzemeltetője ért a szerkezet működéséhez, műszaki kivitelét 

ismeri, és karban tudja tartani. 

Sok szervezet foglalkozik drón javítással. Sokan maguk a tulajdonosok végzik a 

javítást, ha megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. 

Sok esetben egyéb szervizek pl.: számítógép javító cégek végzik a drónok javítását. 

A DJI kínai drónoknak külön szervizük is, amit piaci részesedésük indokol is. 

Ahogyan a piac várhatóan bővül, a javítási igények növekedésével a javítási 

szolgáltatás is tovább fog bővülni. 

2.5 A drón felhasználás szerint 

2.5.1 Profi drónok 

Vannak olyan területek, ahol a drónok munkafolyamatokat segítenek. Ezeket a 

feladatokat csak profi drónokkal tudják megoldani. 

Ilyen pl.: a mezőgazdaság, vagy az ipar egyes területei. 

Az újabb alkalmazások piacán is profi drónokat kell alkalmazni, ha azokkal komoly 

munkát szeretnénk végeztetni. 
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Az olyan alkalmazási területeken, mint a mezőgazdasági felmérés vagy permetezés; 

speciálisan felszerelt direk e célra kifejlesztett konfigurációkat árulnak. 

Pl.: nem csak a drónt tudjuk megvenni, hanem a speciális akkumulátor készleteket, 

amelyek cserélhetők, ezért az eszköz folyamatosan használható, vagy a hozzá tartozó 

kamerát (akár 4Kfelbontással) és mindazokat a szoftvereket, amelyek a használatot 

célszerűvé, hatékonnyá teszik. 

Ezeknek a drónoknak a kezeléséhez és karbantartásához, illetve az alkalmazás 

területéhez igazított képzést adnak a vásárolt eszköz mellé. 

A profi alkalmazási terülek, ahol ezek a drónok jól használhatók: 

 Mezőgazdaság (permetezés, állapotfelmérés) 

 Területfelmérés (térfogatszámítás, 3D modell alakítás) 

 Filmipar, fényképezés 

 Biztonságtechnika 

 Építőipari alkalmazások 

 Ipari objektumok ellenőrzése, mérése 

 Rendvédelem (megfigyelés) 

 katasztrófavédelem (felderítés) 

 Bányászat, kitermelés felmérések 

Természetesen egyéb területeken is vannak profi megoldások, de ezek sok esetben 

még kísérleti stádiumban vannak: 

 Raktárkezelés 

 Szállítás 

 Energetika 

 Személyszállítás 

 Mesterséges Intelligenciával szerelt kamerás drónk, 

 Hibakeresés, stb. 

A speciális alkalmazásokat kifejlesztő cégek általában a világ vezető drón gyártóinak 

eszközeit használják, és azokat egészítik ki a speciális alkalmazást biztosító hardver és 

szoftver elemekkel. 
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Alkalmaznak különféle szenzorokat, kamerákat, vezérlési eszközöket. 

Egyes típusok hangvezérléssel is működtethetők. 

Ezeknek a profi drónoknak a szervizeléséhez és karbantartásához is árulnak 

eszközöket, (propellereket, akku töltőket, stb.) 

A profi drónok messzebbre és hosszabb ideig tudnak repülni, nagyobb súlyokat 

tudnak szállítani, mint hobbi felhasználásra készült társaik. 

2.5.2 Hobby drónok 

A hobby drónokra vagy úgy lehet szert tenni, hogy veszünk egy repülésre kész (RTF) 

szerkezetet, vagy alkatrészkészletből építünk egyet, ha valamennyire értünk hozzá. 

RTF eszközöket lehet kapni a modell boltokban. 

Ebben az esetben csak a kalibrálásokat kell elvégezni az első repülés előtt. 

A másik megoldás a Do-It-Yourself, amikor magunk építjük a repülő szerkezetet. Ilyen 

esetekben szükséges a megfelelő hozzáértés. Még a berendezés színére is ügyelni 

kell, hogy az megfelelően látható legyen repülés közben. 

2.6 A drónok kategóriái 

A drónok alkalmazásával, felszereltségével, lehetőségeivel kapcsolatban 3 kategóriát 

szoktak megkülönböztetni: 

 kezdő 

 közép 

 haladó 

kategóriájú szerkezetek. 

Ezek a drónok különböznek; méret, teljesítmény, felszereltség, hatótávolság, és ennek 

megfelelően: felhasználhatóság, tekintetében. 

Természetesen itt csak a kereskedelmi forgalomban kapható drónokról beszélünk, 

hiszen pl.: a katonai alkalmazások egészen más tulajdonságokkal is rendelkezhetnek. 



45 
 

2.6.1 Kezdő 

Ezeknek a drónoknak a hatótávolsága max.1 km. 

Ebben a kategóriában a szabad szemes repítés szabályait kell figyelembe venni. 

Tipikus alkalmazása az FPV, a hobbi reptetés. 

2.6.2 Közép kategória 

Ebbe a kategóriába az 5 km hatótávolságig használható drónok tartoznak. 

Megfelelő hatótávolságú távirányítóval kell felszerelni. 

A drónon fedélzeti intelligencia kell, legyen. RTH és virtuális kerítés funkció is 

szükséges  

2.6.3 Haladó 

A haladó kategóriába tartoznak a 8 km hatótávolságig használható drónok. 

Az előző kategóriához hasonlóan; szükséges a fedélzeti intelligencia, az aktív RTH és a 

virtuális kerítés funkció. 

Jó, ha van mentőernyő is, esetleges probléma esetén. 

2.7 2-3 éltű drónok 

A két vagy 3 éltú drón megoldások még nem kiforrottak, ennek ellenére, általában 

játékként kaphatók ilyen eszközök. 

A komolyabb felhasználáshoz kiforrottabb technika kell. 

Lehette kapni olyan játékot is, amely a propellerek birkolatát használta keréknek, de 

az ilyenek forgalmazását abbahagyták. 

A játék modellek már használhatók, de a professzionális felhasználással leginkább 

csak kísérletek folynak.  

A több éltű drónok általában valamilyen légpárnás megoldással rendelkeznek. 
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Pl,: egy játék drón, a JJRC H36F jelű 3 éltű játék, ami légpárnás. 60 perc töltéssel tud 

5-6 percet repülni, 4 percig halad a földön, és kb. ugyanennyit a vízen. 

Ez csak gyerekjáték, kamera sincs rajta. 

A WLToys Q202 egy kétéltű játék, amely vízen, és levegőben közlekedik. 

Vannak merülő drónok, amelyek kamerával, fogó karral felszerelve; alkalmasak a víz 

alatti munkára. Ilyen pl.: a FIFISH V6S, amely 6 propelleres, beépített kamerát is 

tartalmaz, és 4 órás üzemidőre is képes. A maximális mélysége 100 méter, súlya:2,9 

kg. 

Hogy a vízen, vagy víz alatt közlekedő drónok mennyire a kutatás stádiumában 

vannak; jellemző, hogy Szegeden pl.: olyan anyag előállításával kísérleteznek, amely a 

tengervízben feloldódik. Ilyen anyagból készítenék a propellereket, és feloldódva 

azok nem akadályoznák a drón mozgását, a tengerben. 
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3 A drónok műszaki megoldásai 

A drónok elég bonyolult szerkezetek. Ez a fejezet részletesen tárgyalja a drónok 

műszaki megoldásait. 

Erre azért van szükség, hogy azok azoknak az elképzeléseknek a megvalósíthatósága 

is érthető legyen, amelyek a drónok távolabbi felhasználási lehetőségeit tárgyalják. 

A fejezet elkészítése során feltételeztük, hogy az olvasó rendelkezik alapvető 

elektronikai ismeretekkel, így a legalapvetőbb elektronikai fogalmak, mértékegységek 

magyarázatát a fejezet nem tartalmazza. 

(Ha esetleg valami esetleg magyarázatra szorulna; arra vonatkozóan bőven találhatók 

ismeretek az Interneten.) 

3.1 A drón felépítése 

Olyan új eszközök, amelyek kezünk meghosszabítása lehet, amelyek virtuális repülés 

tesznek lehetővé számunkra, és meg kell tanulnunk együtt élni vele. 

A drón elmei, amelyek sok alkatrészből épülnek fel, de egy egységet alkotva 

szolgálják a szerkezet használhatóságát. 

A drón elemei 4 csoportra oszthatók: 

 A repülés elemei 

 Az irányítás elemei 

 Energiaforrás 

 A hasznos teher 

Ez a fejezet nem foglalkozik minden elemmel (pl.: váz), de minden olyan elemmel 

igen, ami a drón működésében meghatározó. 
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3.1.1 A működtetés felügyelete 

A drónokat is, mint a legtöbb repülő szerkezetet, ami elég bonyolult (pl.: repülőgép), 

legalább részben informatikai rendszerek irányítanak. (Nyilván figyelmen kívül kell 

hagyni azokat a szerkezeteket, amelyek teljesen emberi irányítás alatt álnak (pl.: 

sárkányrepülők). 

Az egész drón vezérlését végzi az irányító rendszer, ami megfelelő operációs rendszer 

alatt fut. 

Mint minden informatikai eszköznek, így a repülő szerkezetek vezérléséhez használt 

számítógépeknek is szükségük van operációs rendszerekre, amelyek lehetővé teszik a 

szerkezet elemeinek alapszintű vezérlését. 

Tekintettel arra, hogy a drónok vezérlése során egyszerre több dologgal is kell 

foglalkozni: csak olyan operációs rendszerek jöhetnek szóba, amelyek multitask 

módon is real-time képesek működni. 

A legtöbb drón vezérlése LINUX operációs rendszert használ, de vannak olyan 

eszközök is, amelyek MS WINDOS segítségével működnek. 

Felismerve a drónok alkalmazásában rejlő rengeteg lehetőséget, és a várható 

elterjedést; a LINUX Foundation 2014-ben indított egy projektet a drónok 

vezérlésének alapját képező DRONCODE rendszer előállítására. 

Azóta elkészült a drónök vezérlését segítő, nyilt forráskódú PX4 nevű szoftver; ami 

segítheti a drónok fejlesztésének, új alkalmazásainak megvalósítását. 

3.1.2 A repülés elemei 

Ezek az elemek teszik lehetővé az emelkedést és a haladást. A repülés elemeit úgy 

kell kiválasztani, hogy a teljesítmény, a repülés biztonsága, megfeleljenek a kívánt 

célnak. A felhasználás célját figyelembe véve egymáshoz is méretezni kell a drón 

alkatrészeit. Ehhez a gyártók által adott információk segítenek. 
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3.1.2.1 A szárnyak (légcsavarok) 

A szárnyak, légcsavarok emelik a levegőbe a repülő szerkezeteket. Ezek stabilitása, 

formája, nagysága meghatározza, hogy mire képes a repülő szerkezet. 

Természetesen így van ez a drónok esetében is. 

A merev szárnyú eszközök esetében a szárnyak anyaga lehet fém, vagy műanyag, 

esetleg fa is.  

A fém szárnyak tartósak, de súlyuk miatt a forgó szárnyas eszközökön nem 

alkalmazzák. 

A forgó szárnyas eszközökön a propellerek anyaga: 

 Fa, 

 Szénszálas műanyag, 

 Üvegszálas műanyag 

lehet. 

A faanyagot ritkán használják, mert drága, balesetveszélyes és sérülékeny is. 

A szénszálas műanyag rugalmasabb, és ezért kevésbé sérülékeny. 

A legrugalmasabb az üvegszálas műanyag, de ezért könnyebben deformálódik. Ezért 

teljesítmény repülésre nem használható megfelelően. 

A légcsavarok formája is lényeges. 

A légcsavarokat méretük (átmérőjük), és emelkedésszámuk szerint csoportosítják. Az 

átmérő; a lapátok csúcsa közötti távolság, az emelkedésszám pedig attól függ, hogy a 

lapátok milyen meredek szögben állnak. 

Fontos még, hogy a légcsavarnak hány lapátja van. ez általában kettő, de (főként, ha a 

légcsavar mérete valamiért korlátozott); használnak 3 lapátos légcsavarokat is. 

Ez inkább merev szárnyú drónokon fordul elő. 

A légcsavart a motorhoz kell választani. 

A motor leírásában benne van, hogy milyen légcsavart kell hozzá használni. 

Általában minél gyorsabban forog a légcsavar; annál nagyobb teljesítményre képes, 

de figyelembe kell venni a gyorsabb forgás esetén fellépő veszteséget, és 

optimalizálni kell a teljesítményt; figyelembe véve az eléréséhez szükséges energiát is. 
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A légcsavarnak nagyon finoman kiegyensúlyozottnak kell lennie, mert egyébként 

rezegni fog a szerkezet. 

3.1.2.2 Motorok 

Ma a rádióirányítású drónokhoz, már nem nagyon használnak szénkefés motorokat. 

Vagy szénkefe nélküli villamos motorokkal, vagy robbanó motorokkal ellátott repülő 

szerkezeteket gyártanak. 

A villamos motorok lehetnek külső, vagy belső forgórésszel rendelkező berendezések. 

A belső forgórészű motorok nagyobb fordulatszámra képesek, de kisebb nyomatékot 

tudnak leadni. Ezért főként speciális (kis átmérőjű) propellerek esetén használják. 

A külső forgórésszel ellátott motorok sokkal elterjedtebbek, mert nagyobb 

nyomatékot tudnak leadni, és ezért nagyobb légcsavarok szerelhetők rá. 

A nagyobb légcsavarokhoz természetesen célszerű nagyobb méretű motorokat is 

választani, ha ez lehetséges. 

A motorok tulajdonságait a gyártó leírása minden esetben tartalmazza. 

Egy fontos tulajdonság a motor KV aránya, ami azt mutatja meg, hogy 1 Volt 

feszültség hatására hány fordulatot tesz percenként. (Pl.: egy 850 KV arányú motor 

850 fordulatot tesz percenként) 

A motor másik jellemzője, a konfigurációja, ami azt mutatja meg, hogy hány 

elektromágnes van az állórészen, és hány állandó mágnes a forgórészen. (A legtöbb 

motor 12N14P konfigurációjú. Ami az „N” előtt van: az elektromágnesek száma az 

állórészben, ami a P előtt van: az állandó mágnesek száma a forgórészben.) 

3.1.2.3 Motorvezérlők (ESC) 

A motorvezérlőket elvileg tárgyalhatnánk a vezérlőelemek között is, de olyan 

mértékben hozzá tartoznak a motorokhoz, hogy célszerűnek tartottuk azokkal együtt 

tárgyalni. 

A motorvezérlők látják el a motorok elektromágneseit áramimpulzusokkal, úgy, hogy 

a keletkezett mágneses tér megfelelően forgassa a motor forgórészét. 

Ezeket az impulzusokat mikroszámítógépes vezérléssel állítják elő a motor számára. 
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AZ ESC-ket a motorokhoz kell választani. 

A kis 4 motoros gépekhez elég 10-12 Ampert leadni képes ESC, míg egy nagyobb 

profi kamerás eszközhöz legalább 20-30 Amperes ESC kell. 

A több rotoros drónok vezérlése elég bonyolult, mert az egyes motorok forgási 

sebességét sokszor, és elég gyorsan kell változtatni, hogy megfelelően haladjanak. 

Ennek a feladatnak a megoldására külön firmware programokat fejlesztettek ki.  

3.1.3 Az irányítás elemei 

A drónok iráyítása elég bonyolult műszaki feladat. Csak a technológia fejlődése tette 

lehetővé, hogy egy kicsi, könnyű mikroszámítógépes rendszer (FC) képes legyen 

ennek a műszaki feladatnak a real-time megoldására. 

A megoldásnak mindenképpen valós időben kell zajlania, mert egyébként a drónt 

nem lehet vezérelni. (pl.: ha valami akadályt észlel; azonnal intézkednie kell a vezérlő 

rendszernek, különben baleset történik.) 

Ha csak abba belegondolunk; mi minden kell ahhoz, hogy az autónkban a 

mobiltelefonunkon futó navigációs alkalmazás megfelelően működjön; látni fogjuk, 

hogy kb. ilyen jellegű feladat 3 dimenzióban, mennyivel több információt igényel. 

A vezérlő mikroprocesszor kommunikál a földi irányítással, figyeli az érzékelők jeleit, 

tudja a gép pozícióját, ha kell; képet továbbít a pilóta számára. 

A biztonságos repüléshez elengedhetetlen, hogy a drón a repülés során ne rezegjen, 

mert az irányító rendszer érzékeny elemeit a rezgések megzavarhatják. Ezért az 

elemek rögzítését ennek megfelelően kell megoldani. 

3.1.3.1 Az irányító mikroszámítógépes rendszer (FC) 

A repülésirányító rendszer (FC) vezérli a repülést, és felügyeli a drón összes feladatát. 

Végrehajtja a kapott parancsokat, vagy autonóm módban; egy előre megadott helyre 

viszi a gépünket. 

Kezeli a vészjelzéseket, feldolgozza az érzékelők által adott jeleket. 

Az FC irányítási feladatai: 
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 Rádiókapcsolatot tartson a vezérlőeszközzel 

 Emelkedjen fel a drón 

 Maradjon vízszintesen 

 Önállóan is tudjon repülni (előre megadott helyre) 

 Tudja, hol van 

 Repüljön a meghatározott irányba 

 Korrigáljon, ha valamilyen hatás megváltoztatta a helyzetét. 

 Vezérelje a hasznos teher elektronikáját (pl. fényképezzen) 

 A drón működésének programozhatónak kell lennie (a program végrehajtása) 

Ezeknek a feladatoknak a végrehajtását a drón vezérlő szoftvere végzi, úgy hogy 

minden információ rendelkezésére áll, ami a drón műveleteinek végrehajtásához 

szükséges. (Ez akkor is így van, ha kézi irányítású a drón, mert akkor a kapott 

parancsokat kell végrehajtania.) 

A különböző drónok sokféle repülési módot ismernek. Ezek közül a legfontosabbak: 

Stabilizáló vagy manuális mód: 

Mindig stabilan és szintben tartja a drónt. Ez az alapvető repülési mód. 

Akrobatikus mód: 

Akrobatikus repülési manővereket lehet vele végezni. Nem állítja magát 

automatikusan vízszintes helyzetbe 

Magasságtartó mód: 

Adott tengerszint feletti magasságon tartja a drónt 

Helytartó mód: 

Az adott helyen tartja a drónt, a GPS segítségével. Merevszárnyú esetben a drón 

köröz a pont felett. 

RTH: 

Visszatérés a kiindulópontra, előre megadott tengerszint feletti magasságon. 

Autonóm repülés: 

Adott, beprogramozott repülési terv alapján az FC vezeti a drónt. Egyes típusok 

feladatokat is tudnak végrehajtani, pl.: fénykép készítés. 
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A repülésirányítók egy része tárolja a repülés során keletkezett adatokat, amelyek 

segítségével a repülés története utólag elemezhető. Ez különösen akkor hasznos, ha 

valamilyen nem várt esemény következik be a repülés során, a problémás helyzetet 

utólag lehet elemezni. 

A legtöbb drón esetén az FC egységnek külön tápegysége van, amely biztosítja 

számára a stabil 5 vagy 12 V feszültséget. (Természetesen az FC tápegysége is a drón 

akkumulátorából kapja a tápellátást.) 

3.1.3.2 A drón vezérlésének input információi 

Az itt felsorolt input információk kiértékelése alapján vezérli az FC a drónt. Ezekbe az 

információkba természetesen beletartoznak azok a parancsok is, amelyek a pilótától 

érkeznek. 

Az input csatornákról érkező jelek képezik azoknak a számításoknak a bemenő adatit, 

amelyek a gépünk levegőben tartásához, és irányításához szükségesek. 

Az ebben a pontban felsorolt input egységek nem találhatók meg minden drónban, 

mert speciális alkalmazásokhoz nem kell minden érzékelő. 

Mindig a feladat, vagy a várható repülési körülmények, illetve a drón kialakítása 

befolyásolja, hogy mely érzékelőkre van szükség. 

Pl.: versenydrón esetén (ahol a gépet csak a pilóta irányítja) a repülésvezérlő egység 

csak a gép stabilizálásában segít. Így az FC egység egyszerűbb és olcsóbb. 

3.1.3.2.1 Gyorsulásmérők és giroszkópok 

Ezek a szerkezetek az FC legfontosabb érzékelői. Ezek mérik a drón gyorsulását és 

elfordulását. 

Ezek segítségével lehet a drónt vizszintesen tartani. 

A gyorsulásmérő chip három gyorsulásmérőt tartalmaz a 3 tengely számára. A mérést 

a gravitáció segítségével végzi. 

A giroszkóp a gyorsulást és az elfordulást méri, ugyanúgy 3 tengely mentén, és 

szolgáltatja a mért adatokat az FC számára. 
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Ezekre az információkra van szüksége a vezérlő rendszernek ahhoz, hogy a drónt 

vízszintesen tudja tartani. 

Ezek nagyon érzékeny műszerek, és a mért értékeket torzítja a forduláskor fellépő 

centrifugális erő, ezért a vezérlő egység a kapott eredményeket szoftveres úton 

korrigálja, hogy a gép tényleg vízszintes maradjon. 

(Arra vonatkozóan, hogy ezek a chipek milyen érzékenyek; érdemes megjegyezni, 

hogy az elforduláshoz, a Coriolis erő változását mérő chipben a mikromechanikai 

elem elmozdulása 0,016 nanométer, és az ilyen nagyságú elmozdulás okozta 

kapacitásváltozást kell mérnie a chipnek.) 

A repülésirányító rendszer első konfigurálása esetén a gyorsulásmérőt is konfigurálni 

kell, mert az FC akkor is dőlést érzékelhet, ha a gépünk teljesen sík területen áll. 

A kalibrálással ezt ki lehet küszöbölni. 

Ugyancsak fontos, hogy felszállás előtt a drónt kicsit hagyjuk „pihenni”, hogy a 

gyorsulásmérők és a giroszkópok inicializálása megfelelő legyen. 

Ha mozgó járműről indítjuk a drónt; az FC akkor is levegőben tudja tartani, mert 

egyéb érzékelőkkel, pl.: GPS, (ha vannak ilyenek) korrigálni tudja a gép helyzetét. 

A drónokban általában egy IMU nevű egység (inerciális mérő egység) segíti a 

navigációt, amelybe 3 tengelyes gyorsulás és a 3 tengelyes elfordulás mérő van 

integrálva. (Az IMU kalibrálását is el kell végezni.) 

3.1.3.2.2 Műholdas navigáció (GPS) 

A drón a GPS adatok alapján határozza meg a helyét. Ez a rendszer a műholdakról 

érkező jelek segítségével állapítja meg; hol van az eszköz. 

Ugyanúgy működik, mint a mobiltelefonokban lévő eszköz. 

Miután ezeket az adatokat zavaró tényezők, mint pl.: a mágneses tér változásai, nem 

befolyásolják; a GPS adatok az egyéb szenzorok adatainak esetleges korrekciójára is 

jól használhatók. 
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Persze a GPS rendszer sem tökéletes. A műholdról vett jelek visszaverődhetnek, 

torzulhatnak; így a mért adatok pontossága is probléma lehet, de minél több műhold 

jeleit tudja venni a készülék; a helymeghatározás annál pontosabb lesz. 

Ha olyan drónunk van; amiben nincs GPS; az nem tudja, hogy hol van, minden 

esetben kézzel kell navigálni. 

Indulás előtt az FC, az inicializálás során meghatározza a szerkezet pontos helyét, és 

ez lesz a drón „hazatérési pontja”. Az RTH parancs (2.4.2.2 alpont) hatására; ide tér 

vissza a drónunk. 

Ha a GPS rendszer nem elérhető; pl.: barlangokban, bányák mélyén; más megoldást 

kell keresni a drón vezérlésére. 

3.1.3.2.3 Nyomásérzékelő 

A nyomásérzékelőt arra használja a repülésvezérlő, hogy megállapítsa a drón 

magassági helyzetét. 

Ehhez nagyon érzékenyen kell mérni a drón fölötti levegő nyomását. Ennek az 

értéknek a pontosítása érdekében a hőmérsékletet is mérni kell, mart az befolyásolja 

a nyomást. 

Ma már ezek a nyomásérzékelők centiméter alatti tartományban is képesek érzékelni 

a magasság változását. 

3.1.3.2.4 Iránytű (Kompasz) 

Az iránytű, mint minden olyan eszközben nélkülözhetetlen, amivel az emberek 

hajlandók eltévedni. Nagyon régen használják a hajósok, ott van a repülőgépeken, de 

egyes autókban is. 

Mindenki tudja, hogy a föld mágneses tere segítségével az iránytű képes megmutatni 

az északi irányt. Ezt a megoldást a kínaiak már 3000 évvel ezelőtt is ismerték. 

  

Nyilvánvaló, hogy egy olyan helyen, mint az elektromos motorokkal hajtott drón; 

komoly zavaró hatások lépnek fel a mágneses térben.  



56 
 

Ezek a hatások könnyen összezavarhatják az iránytűt. Az ilyen esetet a drónunk 

imbolygó mozgása jelzi. 

Ekkor célszerű kalibrálni az iránytűt. (Ha új helyen akarunk repülni; ezt a kalibrálást 

akkor is érdemes elvégezni.) 

3.1.3.2.5 Távérzékelők 

A távolságot ultrahanggal, esetleg lézerrel mérő távérzékelők is sokat segíthetnek a 

drón navigálásában. 

Ez a megoldás úgy működik, mint a denevérek esetében. A szenzor által kibocsátott 

ultrahang visszaverődik, és a visszaérkezéshez szükséges időből állapítható meg az 

adott tárgy távolsága. 

Pontosabb mérésekhez használható lézeres megoldás is, de ennek a megoldásnak a 

kivitelezése drágább. 

A távolságmérésnek komoly szerepe van a drónok felszállásánál és leszállásánál, mert 

ennek segítségével pontosan lehet tudni; milyen magasan van a gépünk. 

Olyan helyeken, ahol nincs GPS, mert a műholdak nem érhetők el; a távérzékelők által 

adott jelek segítségével lehet repülni. Ehhez persze a repülés irányában is kell mérni a 

távolságot. 

3.1.3.2.6 Optikai távolságtartás eszköze 

A drónok helymeghatározását GPS rendszerük végzi, de előfordulhatnak olyan esetek, 

amikor valamiért (egy adott helyen tartózkodva) a drón nem lát rá elegendő 

műholdra, hogy a pozícióját pontosan tartani tudja. 

Ilyen esetekben egyes drónok képesek a környezet struktúrája alapján, optikai úton 

tartani pozíciójukat. 

Ehhez persze szükség van olyan érzékelőre, amivel a drón „látja” környezete tárgyait. 

Ez valamilyen optikai rendszer, ami a látható fény tartományában működik.  

3.1.3.2.7 Levegőáramlás mérő 
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A repülés során a drónok levegőhöz viszonyított sebessége különbözhet a földhöz 

viszonyított sebességüktől. Ez különösen így van, ha komoly szélben repülünk. Ez a 

helyzet a merev szárnyú drónok esetén lehet veszélyes, mert a gépünk könnyen 

áteshet. Ennek a megakadályozására a merev szárnyú drónokon mérik a levegőhöz 

viszonyított sebességet is. 

Ennek az eszköze a olyan nyomásmérő eszköz, amely a drón elején méri a levegő 

torló nyomását. 

3.1.4 A földi irányítás eszközei 

A pilóta a földi vezérlő egység segítségével tudja kontrollálni a drón működését, itt 

tudja megnézni a telemetriai rendszer adatait, ezen keresztül láthatja a kamera képét. 

A földi vezérlő egységek nagy távolságra is képesek kommunikálni a drónnal. 

3.1.4.1 Földi vezérlő egység 

A földi vezérlő egységen keresztül lehet figyelni, és beállítani a repülő egység  

paramétereit, vezérelni a drónt, és lehet nézni a drónra szerelt kamera által közvetített 

képet. 

A drón FC rendszere és földi vezérlője között három féle információ kerül átvitelre: 

 a telemetriai rendszer adatai és utasításai, 

 a rádióvezérlés parancsai, 

 az FPV kamera jelei. 

A telemetriai rendszer adatai alapján követhető a repülés; mindig tudhatjuk; hol van a 

drónunk, és ezen csatornán keresztül lehet a telemetriai rendszert kontrollálni. 

A rádióvezérlés csatornáján keresztül lehet vezérelni a drónt. Beállítani a repülési 

módot, parancsokat adni. 

Az FPV csatornán keresztül láthatjuk a drónra szerelt kamera által felvett képet. 

A legnagyobb frekvenciát az FPV kommunikáció használja, mert ezen a csatornán kell 

a legtöbb adatot átvinni. 
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A drónokon sok esetben (nagy felbontásban is) rögzíthető a videó kamera képe. Ha 

át kell vinni a képet a földi vezérlő egységre (FPV); gyakran kisebb felbontást 

használnak. Ilyen esetben a földi vezérlőn rögzített kép felbontása is rosszabb lesz. 

3.1.4.2 Kommunikáció a drónnal 

A földi vezérlő egység, megadott rádiócsatornákon keresztül, folyamatosan 

kapcsolatban áll a drónnal. 

A kommunikációt a mindkét oldalon meglévő rádió adó-vevők végzik. 

A drón oldaláról a kommunikációt az FC rendszer vezérli, a földi vezérlés oldaláról 

pedig az eszköz vezérlő szoftvere kontrollálja. 

A három adattípus 3 különböző (kódolt) csatornán (három különböző frekvencián) 

kerül átvitelre, az esetleges interferencia megakadályozása érdekében. 

3.1.5 Az energiaforrás 

A drón energiaforrása lehet elektromos, belső égésű motor, gázturbina. 

A kívánt alkalmazáshoz, illetve a drón méretéhez, formájához, a hasznos teher 

tulajdonságaihoz kell választani az energiaforrást. 

A legnépszerűbb a kereskedelmi drónokba szerelt energiaforrás általában elektromos. 

(Akkumulátor) 

Hosszú távú repülés esetén ez nem megfelelő, de az ilyen alkalmazások többnyire a 

haditechnikában jelennek meg, ezért elsősorban a legelterjedtebb; elektromos 

energiaforrással foglalkozunk a továbbiakban. 

Mint azt a 2. fejezetben írtuk: a ma használatos drónokban általában litium-polimer 

akkumulátorok vannak. Ennek az az oka, hogy ezeknek legjobb az energiasűrűsége. 

(Egységnyi tömegre vonatkoztatva, ezek az akkumulátorok tárolják a legtöbb 

energiát.) 

Az akkumulátor kapacitását milliamperóra (mAh) egységben adják meg, ami azt 

jelenti, hogy adott teljesítményt mennyi ideig képes leadni. Ez alapvetően 

meghatározza, hogy mennyi ideig képes repülni a drónunk. 
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Az akkumulátor kiválasztásánál több szempontot kell figyelembe venni. 

Ha a repülési idő maximálása a cél; nagyobb kapacitású akkumulátort kell választani, 

de persze arra is figyelni kell, hogy a nagyobb kapacitású akkumulátornak nagyobb a 

súlya is, ezért felemelése, szállítása több energiát igényel. 

Az akkumulátor súlya mellett fontos szempont az is, hogy a motor (motorok) számára 

szükséges energiát az akkumulátor elég gyorsan le tudja adni. Ha kiszámítjuk az 

egész berendezés számára szükséges áramfelvételt, amiben minden elem 

áramfelvételét számba kell venni; az akkumulátor kisülési aránya (C) határozza meg, 

hogy ezt az energiát le tudja-e adni. 

Igaz, hogy a szükséges áramellátás nagyságát a motorok áramfelvétele határozza 

meg, amihez képest a vezérlés áramfelvétele általában elhanyagolható, de a drón 

hasznos súlyában is vannak áramfelvevő eszközök; ezek fogyasztásával is számolni 

kell. 

Az akkumulátorról kapható maximális áramfelvétel az akkumulátor (amperórában 

mért) kapacitásának, és kisülési arányának szorzata. Ezekből az adatokból 

megállapítható, hogy az adott akkumulátor képes-e leadni a drónunk számára 

szükséges áramerősséget. 

(Ha pl.: versenyezni akarunk a drónunkkal, vagy akrobatikus mutatványokat 

szeretnénk bemutatni; nagyobb „C” értékű akkumulátort érdemes választani, hogy a 

motorokra gyorsabban, nagyobb teljesítményt tudjunk juttatni.) 

Az akkumulátor jellemző adata a kapocsfeszültség. Ennek a névleges értéke LiPo 

akkumulátorok esetén; 3,7 V., cellánként. 

Ezeknek az akkumulátoroknak a kezelése (töltése, használata) figyelmet igényel. 

A teljesen feltöltött akkumulátor cella kapocsfeszültsége 4,2 V. 

A cella feszültsége nem eshet 3 V alá, mert akkor az akkumulátor tartósan 

károsodhat, vagy akár fel is robbanhat! 

Ezért az akkumulátor töltését csak különleges; soros cellakiegyenlítő töltővel lehet 

végezni. 

A töltéshez minden cellának külön töltővezetéke van. 
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Egy akkumulátor egy vagy több cellából állhat. A cellák sorba kapcsolásával lehet az 

akkumulátor feszültségét növelni. Így hozhatók létre 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, stb. 

névleges feszültségű akkumulátorok. 

A cellák persze nem csak sorosan, hanem párhuzamosan is kapcsolhatók; így 

névleges feszültségük nem változik, de nagyobb áram leadására képesek. (A soros és 

párhuzamos kapcsolások természetesen kombinálhatók is.) 

Az akkumulátor kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy egyes ESC-k és motorok csak 

adott feszültséggel üzemeltethetők. Nagyobb feszültség használata esetén a vezérlő 

vagy a motor leéghet! 

A fentiekből látható, hogy a drónunk akkumulátora határozza meg, hogy milyen 

tevékenységet, mennyi ideig tudunk végezni a berendezésünkkel. 

Fontos, hogy a drónunk akkumulátorát a gyártó előírásainak megfelelően töltsük és 

tároljuk. Ha a drón repülési ideje csökken, vagy az akkumulátor deformálódik; cserélni 

kell. 

3.1.6 A repülés biztonságának elemei 

A repülés biztonságát elsősorban a drónban, illetve annak vezérlőjében lévő elemek, 

funkciók biztosítják. 

Természetesen fontos részét képezi a biztonságnak a pilóta képzettsége is, de ebben 

a pontban elsősorban azokat a veszélyeket tárgyaljuk, amelyek az informatikai 

eszközöket fenyegetik. 

Minden műszaki eszköz, így a drón is elromolhat, ami esetenként balesetet is 

okozhat, ezért is szükséges a biztosítás, és az, hogy eszközünk megfelelő műszaki 

állapotban legyen. 

A kifejezetten rosszindulatú támadásokkal a 8.fejezet foglalkozik. 

Itt elsősorban arra szeretnénk felhívni a figyelmet; hogy bármilyen olyan eszköz, 

amely kapcsolatba kerül az Internettel, és onnan letölt valamit; támadásnak lehet 

kitéve. 
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Ez természetesen a drónokkal is így van. 

Pl.: egy szoftverfrissítés, vagy új funkció telepítése esetén figyelni kell arra, hogy a 

drónra kerülő programkódok ne tartalmazzanak rosszindulatú programelemeket. 

Egy adatletöltés (pl.: a tiltott zónák adatainak letöltésekor) kerülhetnek rosszindulatú 

kódok a drónra, és ez különösen nagyobb eszköz esetén nem csak a drónt teheti 

tönkre, de másokra is veszélyes lehet. Akár fegyverként is használhatóvá teheti az 

eszközünket. 

3.1.7 A funkcióhoz tartozó speciális elemek (Hasznos teher) 

A drón önmagában is élvezetes játék lehet, de igazán akkor lehet jól használni, ha visz 

valamilyen, a felhasználás céljának megfelelő, „hasznos” terhet. 

Ez a legtöbb esetben valamilyen kamera, amin keresztül új nézőpontból szemlélhetjük 

a világot. 

A hasznos teher persze e mellett még lehet bármi; csomag, ember, növény védőszer,  

szagérzékelő, lézerszkenner, levél, stb. 

3.1.7.1 Kamerák 

Ha kamerát szerelünk a drónra, akkor olyan drón kell, ami az adott kamerát, és 

szükséges kiegészítőit elbírja. 

A kamerához tartozik egy stabilizáló, rögzítő elem is (gimbal), ami biztosítja, hogy a 

felvételek megfelelő minőségűek lehessenek. 

Sok drón beépített kamerával rendelkezik, de van olyan is, amelyen cserélhető a 

kamera. 

Ha hosszabb távra gondolkodunk a drónos fényképezés tekintetében; érdemes olyan 

drónt venni, amelyen a kamera cserélhető. 

Ez azért is előnyös, mert ilyen esetben a kamera minőségét (bizonyos keretek között) 

mi határozhatjuk meg, és ha nem fényképezni akarunk; a kamera helyett mást is vihet 

a drón. 



62 
 

3.1.7.1.1 FPV kamerák 

Ezek a kamerák kicsik és könnyűek, elsősorban a drón vezetését segítik, a pilótának 

közvetített képpel. 

A pilóta a képet monitoron vagy erre a célra készített szemüvegen keresztül nézhetik. 

Ebben az esetben nem annyira fontos a felvétel minősége, sokkal fontosabb, hogy a 

kép real-time módon mutassa azt, amit a drón éppen „lát”, mert ebben az esetben 

tud időben reagálni a pilóta. 

A drónra telepíthető 3D kamerarendszer is. Ebben az esetben a pilóta 3D-ben látja a 

képet, ami egész más élmény.  

Ha repülés közben jó minőségű felvételt is szeretne valaki készíteni; érdemes az FPV 

kamera mellé egy akciókamerát is telepíteni. 

Az FPV kamerák felszereléséhez általában nem használnak külön stabilizáló rendszert. 

3.1.7.1.2 Akciókamerák 

Az akciókamerák is általában kicsik, könnyűek, de minőségi felvételek (egyesek 4K 

felbontású) készítésére is alkalmasak. 

A drónon rögzítik a minőségi felvételeket és a pilótának is közvetítenek, hogy lássa; 

amit felvesz a kamera. 

Ezekhez a kamerákhoz mindig használnak stabilizáló (gimbal) rendszert.  

3.1.7.1.3 Fényképek készítése 

Jó minőségű fényképek készítéséhez, megfelelő felbontású, digitális tükörreflexes 

fényképezőgépet használnak. 

Ugyanezeket használják térképek, 3D tárgyak pontfelhőinek kialakításához inputként 

készítendő fotókhoz is, mert ilyenkor is meghatározó a képek minősége. 

A fényképezőgépek alkalmazásánál arra is figyelni kell, hogy a fényképezéshez az 

exponálást távvezérléssel kell megoldani. 

3.1.7.1.4 Egyéb kamerák 
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A drónunkon alkalmazhatunk olyan kamerát is, amely nem a látható fény 

tartományában dolgozik. 

Ezek lehetnek 

 Infrakamerák 

 Hőkamerák 

 Multispektrális kamerák 

Használatukkal kapcsolatban; ezekre is ugyanazok az elvek érvényesek, mint a többi 

kamerára, de sajátságaik speciális képek készítésére teszik őket képessé. 

Pl.: hókamerával könnyen megtalálható egy elbújt állat, vagy ember. Infravörös 

tartományban éjszaka is készíthetők képek. 

Multispektrális kamerákkal pl.: a mezőgazdaságban lehet jól dolgozni, mert a beteg 

növények az infravörös tartományban másként látszanak, így a fertőzőtt tarületek 

azonosíthatók. 

Ezeknak a kameráknak fejlesztése is gyors ütemben folyik. A drónos alkalmazások 

számára elkészült az első akció hőkamera: 

 

Méretét tekintve ez a kamera akkora, mint általában az akciókamerák. 1080p-s 

felbontással rendelkezik, melyet összekever a 160x120-as infravörös képekkel. Kis 

mrete miatt jól használható a drónokon is. 
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3.1.7.2 Gimbalok 

A kamerák befogására és stabilizálására használt mozgatható állványok a kamerák 

számára. 

Drónunkon, ha minőségi felvételeket akarunk készíteni; alkalmazása elkerülhetetlen. 

Ezek a szerkezetek, 2 vagy 3 D-ben elektromotorok segítségével kompenzálják a drón 

rázkódásait, szél általi mozgatását, hogy a kamera stabil legyen és jó képet 

készíthessen. 

3.1.8 Szkennerek 

A szennerek (pl.: a lézeres) alkalmasak arra, hogy az adott területről részletesebb 

felmérést végezzünk, mint fényképek feldolgozásával. 

A szenner alkotott képek segítségével készített 3 D-s modelleken; akár centiméter 

alatti pontosságot is elérhető. 

3.1.9 Csomagok 

A csomagok szállítására már egy ideje folynak kísérletek. Vannak persze akadályok is, 

mert a kis teljesítményű, kisméretű drónok nagyobb súlyokat nem tudnak szállítani. 

A csomagok szállításához is meg kell oldani néhány dolgot, de az ezt lehetővé tevő 

alapvető technológia rendelkezésre áll. 

Az is problémát jelenthet, ha egy adott területen a GPS jelek nem állnak 

rendelkezésre. 

Különösen problémás terület a tiltott anyagok; pl.: kábítószer szállítása. 

Meg kell oldani a csomagok felvételét, és elhelyezését is, de ezek nem jelenthetnek 

különösebb problémát. 
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3.1.10 Személyek 

A személyek szállítását nagyjából ugyanazok a problémák akadályozzák, mint a 

csomagok szállítását, de természetesen itt a biztonságra, kényelemre még jobban kell 

figyelni. 

Arra, hogy milyen valóban létező szükségletet elégítenének ki ezek a megoldások, 

jellemző, hogy Németroszágban két fiatalember egy fürdőkádból épített hat motoros 

drónt, amivel egy személy szállítható. 

3.1.11 Egyebek 

Az egyéb hasznos terhek között talán a szagérzékelőket és a sugárzásmérőket 

érdemes még megemlíteni, amelyek valamilyen vegyi anyag jelenlétét, 

koncentrációját vagy a sugárzás erősségét képesek érzékelni. 

Ezekben az alkalmazásokban óriási előny, hogy az érzékelt vegyi anyag 

koncentrációhoz, vagy sugárzási értékhez hozzá lehet rendelni a pontos 

koordinátákat is. 

Többszörös méréssel pedig megállapítható a problémás területek mozgása is. 
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4 A pilóta nélküli légi járművek magyar szabályozása (USA 

kitekintéssel) 

4.1 Bevezetés 

A 2020. december 30-án hatályba lépett uniós drónszabályozást megelőzően 

Magyarországon nem létezett olyan egységes jogszabály, amely a drónok 

üzemeltetését – függetlenül a használat céljától és jellegétől – átfogóan kontrollálta 

volna. Egyes piaci szereplők véleménye szerint az új, egységes drónszabályozást 

megelőző években „vadnyugati viszonyok” uralkodtak a hazai piacon. Persze a pilóta 

nélküli repülőeszközök használatának így is voltak törvényi szintű feltételei, de a 

drónok üzemeltetésére több, eredetileg más területet szabályozó törvény, 

illetve jogszabály vonatkozott – így például a 

 Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) XI. fejezete 

 Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXI. törvény 

 Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 

 Légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (Lt.).20  

Érdekesség, hogy a 2020 végén életbe lépő uniós keretszabályozást, illetve a 

magyarországi Lt. ebből következő módosítását megelőzően a légiközlekedést 

szabályozó törvény még a drón, a pilóta nélküli légijármű fogalmát sem ismerte. 

Mindazonáltal az új drónszabályozást megelőzően is érvényesek voltak azok a 

szabályok, miszerint a magyar légtérben csak a légiközlekedési hatóság engedélyével 

üzemeltethettek vezető nélküli repülésre alkalmas légi járművet. Márpedig a drónok – 

jogi szempontból – légi járműnek minősültek, ennél fogva a légiközlekedési 

jogszabályok előírásai ezekre az eszközökre is vonatkoztak. 

                                                 
20 Biztonságpiac Évkönyv 2015 (Biztonságpiac.hu Kft., Budapest, 2015), 40-42+217-218. oldal 
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A drónok nyújtotta technikai lehetőségek olyan mértékben változtatták meg a 

magánszféra megismerhetőségét, amely mellett a magánterület, a magánlakás, a 

magánszféra védelme hétköznapi eszközökkel már nem biztosítható. Jelenleg 

döntően a hobbifelhasználók reptetik a legtöbb drónt (a repülések 90%-ában) 

Magyarországon, a kereskedelmi (9%) és a közszolgálati (1%) szektor ehhez képest 

egyelőre elmarad. Magyarországon becslések szerint nagyjából 70 000–80 000 

drón lehet használatban.21 

Hazánk jogrendjében tehát a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (Lt.) 

2020 decemberi módosításával jött létre a pilóta nélküli játék légijármű 

fogalma, amelyekre nem terjedt ki a nyilvántartásbavételi kötelezettség. Ennek 

érdekében a drónokat vezető, úgynevezett távoli pilóták oktatását, vizsgáztatását 

illetően tagállami hatáskörébe utalt szabályok megalkotásához az Lt. felhatalmazó 

rendelkezéseinek kiegészítésére volt szükség. A távoli pilóták oktatásának és 

vizsgáztatásának feltételeit, körülményeit tisztázó rendelkezések 2021. február 10-én 

jelentek meg. 

Bár az Európai Unió keretszabályozása számos kérdésben döntési lehetőséget biztosít 

a tagállamoknak, illetve utal nemzeti szabályozói jogkörbe, az uniós norma úgy is 

rendelkezik, hogy a tagállamok az EU-s szabályoknál szigorúbb szabályokat 

hozhatnak, de azzal ellentéteseket nem. Emellett azokat a rendelkezéseket, amelyek 

szerepelnek az EU szabályrendszerben, hazai jogszabályokban már nem kell 

megismételni. Mindebből az is következik, hogy a magyar törvényeket és 

rendeleteket, valamint az unió által megfogalmazott szabályokat együttesen 

kell értelmezni. Mind a magyar, mind az uniós szabályok célja a biztonságos 

drónhasználat elősegítése azzal, hogy repülési szabályokat, oktatási követelményeket, 

regisztrációs kötelezettséget, illetve egyéb szabályokat határoznak meg, amelyeket 

gyakorlatilag minden drónhasználónak ismernie kell és maradéktalanul be is kell 

tartani.22 

                                                 
21 https://uzletem.hu/biztositas/itt-az-uj-drontorveny-februar-kozepetol-mar-szankcionalnak-a-hatosagok  
22 https://legter.hu/blog/dron-torveny-2021-erthetoen-szakertoktol/ 
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Az unió tagállamai nemzeti hatáskörben dönthetnek többek között az olyan 

földrajzi területek kijelöléséről, amelyek fölött tiltani vagy korlátozni lehet a 

drónok használatát, illetve a tagállamok határozhatják meg azokat a területeket is, 

ahol a drónok használatát különböző feltételekhez kötik.  

A Lt. a közlekedésért felelős miniszternek ad felhatalmazást arra, hogy a 

honvédelemért, illetve bizonyos esetekben a környezetvédelemért felelős miniszterrel 

egyetértésben, rendeletben jelölje ki az ország légtérének azt a részét, amely 

légiközlekedésre igénybe vehető, illetve azt a részt, amely légiközlekedésre 

korlátozottan vehető igénybe vagy ahol tilos a légiközlekedési célú igénybevétel. A 

drónok légtérhasználatának szabályozhatósága érdekében az Lt.-ben kell 

megfogalmazni a légterek használatát érintő alapvető szabályok megalkotására 

vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket.23 

Mint arra a Magyar Közlöny 2021. február 2-i számában megjelent indoklás is 

rámutat, a magyar szabályozás – törvényi szinten és kötelezően – előírja a 

HungaroControl Zrt. által üzemeltetett, a pilóta nélküli légijárművek 

üzemeltetését támogató, aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat 

tartalmazó honlap és mobilalkalmazás használatát. A mobilalkalmazásba történő 

bejelentkezés alkalmával megadott adatok kezeléséhez a HungaroControl törvényi 

szintű adatkezelési felhatalmazást kapott. (A mobilalkalmazás használatát kiskorú 

személy számára a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé.) 

A törvényi szabályozás értelmében valamennyi, a „játék kategóriától” eltérő (vagyis 

120 grammnál nagyobb tömegű) drónt regisztrálni kell Magyarországon, de nem 

csupán magát az eszközt, hanem minden magánszemélynek vagy jogi személynek 

regisztrálnia kell magát, aki drónt szeretni üzemeltetni a hazai légtérben.  

A drónregisztráció feltételei, amelyek közül bármely esetben kötelező a 

regisztráció: 

 az uniós irányelvek szerint a „játék” kategóriába nem sorolható eszköz esetén 

 ha az eszköz tömege meghaladja a 120 grammot 

                                                 
23 Magyar Közlöny, Indoklások Tára, 2021. év 6. szám (2021. február 2.), 253. oldal 
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 ha az eszköz rendelkezik adatrögzítővel 

 ha az eszköz a „pilótától” 100 méternél távolabbra repül 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által felügyelt regisztrációs 

folyamat díjköteles, a regisztrációs hatósági díjakat 2021. március 8-tól kell fizetni. A 

drónok üzemeltetését végző távoli pilóták számára kötelező oktatást ír elő a 

jogszabály, a hatósági engedélyek kiadásának előfeltétele a sikeres vizsga. Az A1-

A3 alkategóriákban a képzés online végezhető, sikeres vizsga után a drónüzemeltető 

egy kompetencia tanúsítványt kap, amellyel igazolhatja a képzés teljesítését. A képzés 

tematikája olyan területekre is kiterjed, mint a repülésbiztonság alapelvei, a 

légtérkorlátozások, a légközlekedés szabályozása, UAS ismeretek, adatvédelem vagy 

éppen biztosítás. Az A2 alkategória esetén kiegészítő elméleti tananyagot is el kell 

sajátítaniuk a leendő távpilótáknak, de gyakorlati képesítéssel itt nem kell 

rendelkezniük. 

A légtérhasználat egyik legfontosabb alapelve, hogy már akkor a légteret használja 

valaki, ha akár csak egy méter magasságba emeli fel a drónt. Lakott területen 

belül, illetve e fölött csak eseti légtér megléte esetén szabad drónt működtetni. 

Mivel a pilóta nélküli légijárművek vonatkozásában egységes hazai szabályozási 

háttér pillanatnyilag nem áll rendelkezésre, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és 

alapszabályokat főként a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény tartalmazza, 

az Európai Unió által megfogalmazott rendeletekkel összhangban. A légiközlekedési 

hatóság, honlapján (Közlekedési Hatóság- Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 

Főosztály) közzéteszi az általános és egyedi jellegű tájékoztatókat, iránymutatásokat, 

minimális követelményeket, műszaki követelményeket. 

4.2 Drónszabályozás az Európai Unióban 

Az Európai Unióban 2020. december 30-tól hatályos egységes drónszabályozást 

éveken át tartó polémia előzte meg: a tagállamok már a 2010-es évek eleje, közepe 

óta sürgették uniós szintű rendelkezések megalkotását, mindezek hiányában pedig 
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saját hatáskörben igyekeztek megoldást találni arra, hogy a törvényi keretek közé 

szorítsák a magáncélú (hobbi) drónhasználatot, illetve a megfelelő kontroll mellett 

megfelelő működési és üzemeltetési környezetet biztosítsanak a dróntechnológiai 

fejlesztésekkel foglalkozó innovatív vállalkozásoknak, szervezeteknek. Bár sokan már 

az évtized közepére, második felére várták az uniós szabályozói keretrendszer 

megjelenését, az csak 2020 végén léphetett hatályba. 

Az EASA (European Union Aviation Safety Agency) új alapszabályzatában 

rögzített felhatalmazás nyomán jöhetett létre az uniós jogszabálycsomag, az (EU) 

2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet és a (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet. 

A rendeletcsomagon belül az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet 

elsősorban piacszabályozó, míg az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet főként 

üzembentartási, repülés-végrehajtási szabályokat határoz meg. A rendeletek 2019. 

július 1-jétől hatályosak, azonban az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet – a 23. cikk 

(1) bekezdése szerint – csak másfél évvel később, 2020. december 31-től vált 

alkalmazhatóvá.24 

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet – amellett, hogy megadja a pilóta 

nélküli légijárművekre vonatkozó üzemben tartási szabályok pontos keretét – 

számos, a szabályozáshoz kapcsolódó kérdéskört utal a tagállamok jogalkotói 

hatáskörébe. 

 Az uniós végrehajtási rendelet nemzeti döntési jogkört enged a pilóta nélküli 

légijárművek nyilvántartásba vételére. A pilóta nélküli légijárművekről és a pilóta 

nélküli légjárművek üzembentartóiról vezetett nyilvántartást illetően törvényi szintű 

szabályt kellett alkotni a feladat- és hatáskörök megnevezése, az adatkezelési 

felhatalmazások megteremtése, a pilóta nélküli légijármű tulajdonosát és 

üzembentartóját terhelő kötelezettségek deklarálása érdekében. 

Mivel a nyilvántartásba vétel közigazgatási hatósági tevékenységnek számít, 

indokolt volt a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárásokhoz igazgatási szolgáltatási díjat rendelni. 

                                                 
24 Magyar Közlöny, Indoklások Tára, 2021. év 6. szám (2021. február 2.) 
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Az európai uniós polgári légiközlekedés korábbi alapkódexeként számon 

tartott, az úgynevezett „régi” EASA (European Union Aviation Safety Agency) Basic 

Regulation állította fel azt a rendszert, amely a 150 kilogramm üzemi tömeget 

meghaladó pilóta nélküli légijárműveket (UAV) uniós, míg az ezen tömeghatár alatti 

drónokat tagállami szabályozási hatáskörbe utalta. Ezt a rendeletet 2018. szeptember 

11-én váltotta fel az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség „új” alapszabályzata. 

Ez a dokumentum a korábbi paradigmával ellentétben már a pilóta nélküli 

légijárművek teljes spektrumát közös, összeurópai szabályozási körbe vonta.  

Az új uniós szabályok (2019/947), amelyeket a tagállamoknak 2020. december 

30-ától kell alkalmazniuk, az üzemeltetés, valamint a kockázati szintek túlnyomó 

többségét lefedik. Az uniós rendelkezések három üzemeltetési kategóriát 

határoznak meg: nyílt, speciális és hitelesített. 

 A nyílt kategória alacsonyabb kockázati szintet képviselő üzemeltetési 

módokra vonatkozik, amely esetében a biztonságot az garantálja, hogy a 

drónüzemeltető megfelel a tervezett üzemeltetésre vonatkozó 

követelményeknek. Ez a kategóriát három további alkategóriára (A1, A2 és A3) 

osztották. A nyílt kategória esetében az üzemeltetési kockázatok alacsonyak, 

éppen ezért egy repülés indításakor nincs is szükség engedélyeztetésre. A nyílt 

kategóriába tartozó drónok legfeljebb 120 méterrel emelkedhetnek el a 

földfelszíntől, az eszközöket tilos embertömeg fölé röptetni, és szigorúan el 

kell kerülni a tiltott légtereket (no drone zone). Ez a kategória magába foglalja 

a hobbidrónok többségét, valamint néhány ipari felhasználású eszközt is.  

 A speciális kategória olyan kockázatosabb üzemeltetési módokra terjed ki, 

amelyeknél a biztonságot a drónüzemeltető számára az illetékes nemzeti 

hatóság által kiadott engedély garantálja. Az engedély megszerzéséhez a 

drónüzemeltetőnek biztonsági célú kockázat-értékelést kell végeznie, 

amelynek során meghatározza a drón(ok) üzemeltetéséhez szükséges 

követelményeket. A speciális kategóriába tartozó drónok használatát 
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Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kell 

bejelenteni.  

 A hitelesített kategóriában a biztonsági kockázatok olyan szintűek, hogy a 

biztonságos üzem érdekében az üzemeltető és a pilóta nélküli jármű(vek) 

számára is hitelesítési kötelezettséget írnak elő, beleértve a távoli pilóta 

engedélyét is.25 A hitelesített, vagy engedélyköteles kategóriába eső eszközök 

közé tartozhatnak például a tömegrendezvények alkalmával használt drónok, 

illetve azok a repülőeszközök, amelyekkel árut szállítanak, amelyekről vegyi 

anyagokat szórnak ki, vagy különböző tárgyakat dobnak le egy területre. Ezen 

tevékenységek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket igényelnek, de a 

műveletet végző szervezetnek is egyedi eljárásokat kell kidolgoznia a 

biztonságos drónüzemeltetés érdekében.26 

4.3 Drónszabályozás Magyarországon 

4.3.1 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény [Lt.] és módosításai 27 

A törvény hatálya 

A törvény hatálya Magyarország légterében, illetve területén végzett légiközlekedésre 

és az azzal összefüggő tevékenységekre, magyar légi járművel az ország határán kívül 

végzett légiközlekedésre, illetve a tevékenységben részt vevő személyekkel, légi 

járművekkel, repülőterekkel és a légi közlekedéssel kapcsolatos létesítményekkel, 

berendezésekkel összefüggő jogviszonyokra terjed ki. 

Hatósági jogkör 

                                                 
25 https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas 
26 https://legter.hu/blog/dron-torveny-2021-erthetoen-szakertoktol/ 
27 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500097.tv 
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A légiközlekedési hatóság az eseti légtér kijelöléssel és a pilóta nélküli állami 

légijárművel kapcsolatos hatósági eljárással összefüggésben, a kérelmező személy 

természetes személyazonosító adatait, a kapcsolattartást biztosító elérhetőségét, a 

tevékenység ellátásához szükséges egészségi állapotára, továbbá kóros 

szenvedélyére vonatkozó adatait, a vizsgaeredményeit, alkalmassági minősítéseit, 

képesítéseit ellenőrzés céljából, a kiadott engedély hatályának időtartama alatt kezeli, 

nyilvántartás esetén a nyilvántartásból való törléstől számított öt évig. A 

légiközlekedési hatósági eljárásokért, jogszabályban meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni.  

A magyar légtér  

A magyar légtér - a pilóta nélküli játék légijármű kivételével - pilóta nélküli 

légijárművel végrehajtott UAS-művelethez lakott terület felett eseti légtér kijelölése 

esetén vehető igénybe. 

(UAS- Unmanned Aircraft Systems a pilóta nélküli légijármű-rendszer rövidítése. 

Magában foglalja a pilóta nélküli légi járművet, valamint az azt távolról vezérlő 

berendezést.) 

Pilóta nélküli játék légijármű: játéknak minősülő és 120 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; 

A magyar légtér igénybevétele 

A magyar légteret az a légi jármű veheti igénybe, amely felségjellel és lajstromjellel, 

illetőleg jogszabályban meghatározott egyéb azonosító jelzéssel rendelkezik, továbbá 

amelynek vezetője a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság által 

kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, repülőeszköz és pilóta nélküli 

légijármű esetében a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. Ez a 
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feltétel nem vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-növendék által vezetett 

légi járműre. 

Az ellenőrzött légtérben történő repülésekhez légiforgalmi irányítói engedély 

szükséges.  

A magyar légtér, pilóta nélküli légijárművel és pilóta nélküli állami légijárművel 

jogszerűen végrehajtott UAS-műveletre, az aktuális légtér információkat és egyéb 

korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás használatával vehető igénybe. 

A repülések nyomon követhetőségét és az aktuális légtér információkat a 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. biztosítja. 

A magyar légtér igénybevételéért díjat kell fizetni. 

A meghatározott díjra vonatkozó, 60 napnál régebbi, lejárt követelés esetén a díj 

fizetésére kötelezettel szemben a légiforgalmi szolgáltatás megtagadható. 

A No Drone Zone – vagyis tiltott – légterek esetében a következő korlátozások, 

tiltások jöhetnek számításba: 

1. Tiltott légtér, ahol minden esetben tiltott a drónok használata, működtetése: 

ilyenek lehetnek bizonyos kiemelten fontos létesítmények, kritikus 

infrastruktúrák. A tilalom alól a közlekedésért felelős miniszter eseti felmentést 

adhat. 

2. Veszélyes légtér és időszakosan korlátozott légtér: működési időben nem 

üzemeltető UAS ebben a légtértípusban, üzemidőn kívül pedig az általános 

szabályok mellett reptethető drón 

3. Drop Zone légtér: a működési idő alatt az illetékes koordináló szervezet 

hozzájárulásával üzemeltethető drón, amelynek további feltétele a távpilóta és 

a szervezet közötti folyamatos kommunikáció 

4. Budapest CTR, Kecskemét MCTR, Szolnok MCTR és Pápa MCTR: No Drone Zone 

légtéren kívül az általános szabályok betartása mellett reptethető drón 
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5. Békéscsaba, Szeged, Nyíregyháza, Pécs-Pogány, Pér, Debrecen és Sármellék TIZ: 

a repülőtér üzembentartójának hozzájárulásával, továbbá Debrecen és 

Sármellék TIZ esetén az illetékes légiforgalmi szolgáltató hozzájárulásával 

végezhető repülés 

6. LHR1 Budapest és LHR1A Budapest korlátozott légterek: a légiközlekedési 

hatóság engedélyével végezhető repülés, az erre vonatkozó a kérelmet 21 

nappal az igénybevétel előtt kell benyújtani a hatósághoz 

7. Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek: a légiközlekedési hatóság 

engedélyével végezhető repülés, az erre vonatkozó a kérelmet 21 nappal az 

igénybevétel előtt kell benyújtani a hatósághoz 

8. Polgári légijárművek számára korlátozott légterek: valamennyi UAS művelet 

tiltott tevékenységnek minősül 

9. További korlátozott légterek – pl. Százhalombatta: az illetékes szervezet 

hozzájárulásával és az ITM felé tett előzetes bejelentés alapján, legalább három 

nappal a tervezett művelet előtt 

Az új szabályozás rendezi emellett a különböző osztályú repülőterek közelében 

végzett drónüzemeltetés feltételeit is. Eszerint a III. és IV. osztályú repterek két 

kilométeres körzetében a repülőtér üzembentartójának hozzájárulásával, valamint az 

ITM felé két nappal a művelet előtt tett bejelentéssel végezhető ilyen tevékenység. Az 

V. osztályú repülőterek esetében hasonló feltételek vonatkoznak a 

drónüzemeltetőkre, azzal a különbséggel, hogy a szabályozás ilyen létesítmények 750 

méteres körzetében határozza meg a fenti előírásokat. 

Fontos tudnivaló az is, hogy eseti légtérigénylésnél a repülőterektől három 

kilométeres távolságot kell tartania az üzemeltetőnek. Ilyen esetekben a reptér 

üzembentartójának hozzájárulása, valamint biztonsági felmérés is szükséges.  

Eseti légtér igénylése 

Eseti légteret a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében kell kijelölni. 
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A magyar légtér igénybevételéről szóló eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc 

nappal a tervezett igénybevétel előtt, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 

Főosztály számára kell benyújtani. Az eseti légtér nem vehető igénybe a határozatban 

engedélyezett időpont előtt. 

Lakott terület feletti UAS művelet végrehajtása során eseti légtér igénylése szükséges, 

a szabály alól mentesülnek a játékok. 

Az eseti légtér igénylés folyamata az alábbi pontokban változott: 

● eseti légtér legfeljebb 7 napra igényelhető 

● nyilatkozni kell a művelet típusáról: 

· állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett UAS művelet, 

vagy 

· gazdasági célú UAS művelet, vagy 

· szabadidős célú UAS művelet 

Az eseti légtér kijelöléskor az állami szerv feladatának végrehajtása elsőbbséget élvez 

a gazdasági célú és a szabadidős célú művelettel szemben, valamint a gazdasági célú 

művelet elsőbbséget élvez a szabadidős célú művelettel szemben.28 

A magyar légtér jogosulatlan igénybevétele 

A magyar légtérben azonosítás céljából, bármely légi jármű feltartóztatható, és 

meghatározott esetben leszállásra szólítható fel. A nemzetbiztonság, a közrend, a 

repülésbiztonság és a közbiztonság érdekében, az arra jogosított szervezetek, a pilóta 

nélküli légijárműveket detektálhatják, leszállásra szólíthatják fel, feltartóztathatják és 

jogszabályban meghatározott esetben elektronikai úton zavarhatják, valamint 

                                                 
28 https://legter.hu/blog/dron-torveny-2021-erthetoen-szakertoktol/ 
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elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthetik a frekvenciahasználatra 

vonatkozó szabályok betartásával. 

A légi jármű nyilvántartás 

A légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet a repülőeszközökről, a pilóta nélküli 

játék légijármű kivételével a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről, valamint pilóta 

nélküli légijármű-rendszer üzembentartókról. A repülőeszköz és pilóta nélküli 

légijármű-rendszer - a pilóta nélküli játék légijármű kivételével - akkor veheti igénybe 

a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette. Bérelt pilóta 

nélküli légijármű-rendszer és repülőeszköz nyilvántartásba vétele esetén a tulajdonos 

hozzájárulása szükséges a nyilvántartásba vételhez. 

Ha a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója és tulajdonosa nem azonos, az 

üzembentartónak a légiközlekedési hatóság részére be kell jelentenie az általa 

üzemben tartott pilóta nélküli légijármű nyilvántartási jelét. 

A pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóját a légiközlekedési hatóság törli a 

nyilvántartásból, ha az üzembentartó kéri, vagy az üzembentartó meghal, vagy 

jogutód nélkül megszűnik. 

A nyilvántartásba vételt az UAS-műveletek megkezdését megelőzően legalább tíz 

nappal kell kérelmezni. 

A tulajdonosnak, illetve az üzembentartónak a nyilvántartásban kezelt adatokban 

bekövetkezett változásokat 15 napon belül be kell jelenteni a légiközlekedési hatóság 

részére. 

A repülőeszközök, a pilóta nélküli légijármű-rendszerek és a pilóta nélküli légijármű-

rendszer üzembentartók nyilvántartásba vételéért igazgatási szolgáltatási díjat kell 

fizetni. 
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A légiközlekedési hatóság az ügyfél kérelmére a nyilvántartásba vételről igazolást állít 

ki. Az ügyfél az igazolásért igazgatási szolgáltatási díjat fizet. 

4.3.1.1 Engedélyek és bejelentési kötelezettség 

Az üzemben tartási engedély 

Üzemben tartási engedély szükséges a gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet 

végző, lajstromozásra kötelezett légijármű; a repülőtér; a légiközlekedést szolgáló 

légiforgalmi földi berendezés üzemben tartásához. 

Gazdasági célú UAS-művelet: pilóta nélküli légijármű, megrendelésre vagy saját célra 

történő, gazdasági tevékenységként végzett vagy gazdasági céllal összefüggő 

használata, ideértve különösen a filmforgatást, a sajtótermékek előállítását vagy a 

kereskedelmi célból végzett képfelvétel készítését. 

Szabadidős célú UAS-művelet: pilóta nélküli légijármű kedvtelési célú, gazdasági célú 

használattal össze nem függő, és nem állami szerv feladatának végrehajtása 

érdekében végzett használata. 

Nem kell üzemben tartási engedély az állami légijármű és a pilóta nélküli állami 

légijármű üzemben tartásához. Az üzemben tartási engedélyt a légiközlekedési 

hatóság adja ki. Ha az üzembentartó az engedélyben és a jogszabályban előírt 

feltételeket súlyosan vagy tartósan megszegi, akkor az üzemben tartási engedélyt a 

kiadó hatóság felfüggeszti, vagy visszavonja. 

Állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű polgári célú igénybevételéhez a 

katonai légügyi hatóság engedélye szükséges. 

4.3.1.2 A légiközlekedési, valamint a légiközlekedéssel összefüggő 
tevékenységek  

Az engedély 
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Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység a 

légiközlekedési hatóság engedélyével folytatható. Engedélyt Magyarország területén, 

a székhellyel rendelkező kaphat, aki a tevékenység jogszabályban meghatározott 

feltételeinek eleget tesz, illetve saját tulajdonú vagy tartósan bérelt eszközökkel 

rendelkezik. Ha a jogosult az engedélyben foglalt feltételeket megsérti, vagy azoknak 

később nem felel meg, vagy ha a tevékenységével a légiközlekedés biztonságát 

veszélyezteti, az engedély felfüggeszthető vagy visszavonható. 

A légi jármű és a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártása, javítása, 

karbantartása 

Az állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű gyártásához, javításához, 

karbantartásához és felújításához a katonai légügyi hatóság engedélye szükséges. 

A nyilvános repülőrendezvény 

A nyilvános repülőrendezvény megtartására, illetve e tevékenység rendszeres 

folytatása céljából vállalkozás létrehozására a légiközlekedési hatóság, az állami célú 

légiközlekedéssel összefüggő feladatok tekintetében a katonai légügyi hatóság ad 

engedélyt. A kizárólag szakmai körök részére rendezett, vagy más módon zártkörű 

repülőrendezvény nem minősül nyilvános repülőrendezvénynek. 

Légi jármű bérbeadása 

Légijármű bérbeadásához a légiközlekedési hatóság által kiadott engedély szükséges, 

kivéve, ha a bérbeadás célja a légijármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása, 

illetve gyakorlati repülőképzés. 

A légialkalmasság 

25 kg maximális felszálló tömeg alatti pilóta nélküli légijármű, akkor tartható 

üzemben, ha rendelkezik légialkalmassági tanúsítvánnyal és légialkalmassági 

felülvizsgálati tanúsítvánnyal vagy egyedi repülési engedéllyel. A légialkalmassági 
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tanúsítvány határozatlan időtartamig érvényes. Amennyiben a légijárművet a 

lajstromból törlik, a légialkalmassági tanúsítványa vagy a katonai légügyi hatóság által 

kiadott légialkalmassági bizonyítványa hatályát veszti. 

A légi jármű parancsnoka 

A pilóta nélküli légijármű parancsnoka a légijármű vezetője. A pilóta nélküli légijármű 

és a pilóta nélküli állami légijármű parancsnoka felelős a pilóta nélküli légijármű és 

más légijármű közötti biztonságos elkülönítés betartásáért. 

Légiközlekedési bírság, zajvédelmi díj és felügyeleti díj 

A szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatálya alá 

tartozó jogsértő magatartások kivételével a pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére 

vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben 100 000 000 Ft-ig terjedő bírság 

szabható ki.  

A pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója, és a pilóta nélküli légijárművet 

használatba vevő személy felelős az általa üzemben tartott vagy használt pilóta 

nélküli légijármű üzemben tartására, használatára vonatkozó előírások betartásáért.  

Szabályszegés esetén a légiközlekedési bírságot a légiközlekedési hatóság, a pilóta 

nélküli légijármű üzembentartójával, vagy a pilóta nélküli légijárművet használatba 

vevő személlyel szemben szabja ki. Ha a pilóta nélküli légijárművet az üzembentartó a 

szabályszegést megelőzően használatába adta, ezt a használatba vevő személy által 

tett nyilatkozattal igazolhatja. Ha a szabályszegést elkövető kiléte ismertté válik, az 

elkövetővel szemben kell a légiközlekedési bírságot kiszabni. A bírság ismételten is 

kiszabható. A tevékenység végzésétől történő eltiltás legfeljebb a döntés véglegessé 

válásától számított három évre szólhat. 

A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek évente felügyeleti díjat 

fizetnek. A felügyeleti díjat 2021. évre vonatkozóan 2021. június 30. napjáig, azt 
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követően az adott évre vonatkozó felügyeleti díjat január 31-ig kell megfizetni. A 

felügyeleti díj éves mértéke az engedélyezett képző szervezet esetén 290 000 forint, 

bejelentés alapján tevékenységet végző szervezet esetén 165 000 forint. 

A biztosítás 

A nyilvános repülőtér, a lajstromba bejegyzett polgári légijármű, a repülőeszköz és 

pilóta nélküli légijármű üzemben tartása, valamint a légiforgalmi irányítói 

tevékenység felelősségbiztosítási fedezet fennállása esetén végezhető. 

A 250 gr alatti pilóta nélküli légi járművekre nem kell biztosítást kötni, az ennél 

nagyobb pilóta nélküli légijárművekre az alábbi összeghatárok vonatkoznak: 

 Fedezet biztosítási 
eseményenként 

Fedezet biztosítási 
időszakonként 

0,25 kg alatt nem szükséges felelősségbiztosítás 

0,25-4 kg között 3.000.000 Ft 6.000.000 Ft 

4 kg felett-20 kg alatt 5.000.000 Ft 10.000.000 Ft 

20-200 kg között 10.000.000 Ft 

201-500 kg között 25.000.000 Ft 

501 kg felett 50.000.000 Ft 

Forrás: https://legter.hu/blog/dron-torveny-2021-erthetoen-szakertoktol/ 
A drónpiac lendületét látva a magyarországi biztosítók is időben reagáltak, a 

Generali Biztosító például MyDrone néven indított szolgáltatást, amely a 

felelősségbiztosítás mellett már jogvédelmi szolgáltatást is kínál az 

üzembentartóknak és a távoli pilótáknak. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2020 novemberében adta hírül, 

hogy 2021. január 1-jétől csak a HungaroControl applikációjának használatával 

reptethetők a pilóta nélküli légi járművek. Ennek célja, hogy a drónüzemeltetők 
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naprakész tájékoztatást kapjanak a légtér-információkról és a korlátozásokról. A 

határozat, miszerint a kormány a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

a pilóta nélküli légi járművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás 

fejlesztéséhez nyújtott támogatásról döntött, a Magyar Közlönyben jelent meg.29 

Vegyes és záró rendelkezések 

A kijelölt eseti légtérben végrehajtott UAS-művelet során a távoli pilóta, az aktuális 
légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó mobilalkalmazásban 2021. 
július 31. előtt akkor jelöli be az általa használt, a vonatkozó szabályok szerint aktivált 
légteret, ha azt a magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendelet előírja. 

4.3.2 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és módosítás30 

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések 

Magánlaksértés 

Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az 
ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesztéssel bemegy, 
vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb 
helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, szabálysértést követ el. 

Aki pilóta nélküli légijármű jogosulatlan használata során más lakásáról, egyéb 
helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy 
képfelvételt készít, szabálysértést követ el. Magánlaksértés miatt szabálysértési 
eljárásnak csak magánindítványra van helye. 

Pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan tevékenység 

Aki lakott terület felett pilóta nélküli légijárművet jogosulatlanul használ, 
szabálysértést követ el. A szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
által helyszíni bírság is kiszabható. 

                                                 
29 https://index.hu/belfold/2021/02/03/dron-drontorveny-rendelet-magyar-kozlony/ 
30 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv 
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4.3.3 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és módosítása31 

Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények 

Tiltott adatszerzés 

 Aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, 
vagy az ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli és az ott történteket rögzíti, ha 
más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő. 

Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő- ha más bűncselekmény nem 
valósul meg- aki az előző bekezdésben meghatározott megfigyelés során készített 
hang- vagy képfelvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. 

A fentiekben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. 

4.3.4 Az EU 2019/945 rendelete a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a 
pilóta nélküli légijármű rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról 

E joganyag alapvetően beépült a fentebb említett szabályozásokba, azonban külön 

említést érdemel a melléklete, amely a drónok kategóriák szerinti besorolását és ezek 

kötelező, egységes jelölését tárgyalja. Összefoglalóan az öt besorolási kategória au 

alábbi módon foglalható össze.  

C0. legfeljebb 250 g össztömegű eszköz, amely nem repül 120 m-nél 

magasabbra, vízszintes sebessége nem több 19 m/s-nál, és nincs rajta 

adatrögzítésre alkalmas (pl. kamera) eszköz. Ebben az esetben a drón 

játékkategóriának minősül. 

C1. legfeljebb 900 g össztömegű eszköz, amely nem repül 120 m-nél 

magasabbra, vízszintes sebessége nem több 19 m/s-nál, ütközéskor pedig az 

átadott legnagyobb energia nem nagyobb 80 J-nál. A precíziós gazdálkodás 

adatgyűjtésre, légi felvételezésre alkalmas drónjainak egy kisebb része 

várhatóan ebbe a kategóriába sorolható. 

                                                 
31 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv 
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C2. legfeljebb 4 kg össztömegű eszköz, amely nem repül 120 m-nél magasabbra. 

A precíziós gazdálkodás adatgyűjtésre, légi felvételezésre alkalmas drónjainak 

jelentős része ebbe a kategóriába sorolható. 

C3. legfeljebb 25 kg össztömegű eszköz, amely nem repül 120 m-nél 

magasabbra, mérete pedig nem haladja meg a 3 m-t. A precíziós 

gazdálkodás permetező drónjainak jelentős része várhatóan ebbe a 

kategóriába sorolható. 

C4. legfeljebb 25 kg össztömegű eszköz, amely nem teljesíti az előző kategóriák 

feltételeit. 

Fontos megemlíteni, hogy ennél sokkal szofisztikáltabb a kategóriák besorolási 

meghatározása, azonban a tömeg szerinti besorolás jó általános támpontot ad. 

4.3.5 A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a 
pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó 
szabályokról és eljárásokról32 

Összegzés az Európai Unió Hivatalos Lapja alapján 

A 250 g vagy annál nagyobb felszálló tömegű, pilóta nélküli légi járművek biztonsági 

kockázatot jelentenek, ezért indokolt úgy rendelkezni, hogy az ilyen pilóta nélküli 

légijármű-rendszer üzemben tartói nyilvántartásba vegyék magukat, amennyiben légi 

járművel „nyílt” kategóriába tartozó műveletet végeznek.  

Figyelembe véve a magánélet tiszteletben tartását és a személyes adatok védelmét 

érintő kockázatokat, a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartóit nyilvántartásba kell 

venni, amennyiben olyan pilóta nélküli légi járművet tartanak üzemben, amely fel van 

szerelve személyes adatok rögzítésére alkalmas érzékelővel. Ez azonban nem 

szükséges, ha a pilóta nélküli légi jármű játéknak minősül. 

                                                 
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN 
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A pilóta nélküli légijármű-rendszer üzemben tartójának és távpilótájának 

gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a tervezett műveletekre 

vonatkozó uniós és nemzeti szabályozásról, különös tekintettel a biztonsággal, a 

magánélet tiszteletben tartásával, az adatvédelemmel, a felelősséggel, a biztosítással, 

a védelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokra.  

Az UAS-műveletek „nyílt”, „speciális” vagy „engedélyköteles” kategóriákba sorolandók 

az alábbi feltételek szerint: 

a) a „nyílt” kategóriába tartozó UAS-műveletek nem esnek sem előzetes műveleti 

engedély, sem az UAS üzemben tartójának a művelet végrehajtása előtt kiadott 

üzembentartási nyilatkozata hatálya alá.  

b) a „speciális” kategóriájú UAS-műveletekhez szükség van az illetékes hatóság által a 

kiadott műveleti engedélyre vagy az UAS üzemben tartója által tett nyilatkozatra;  

c) az „engedélyköteles” kategóriába tartozó UAS-műveletek feltétele az UAS-nek az 

(EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti tanúsítása, az üzemben tartó 

tanúsítása, valamint adott esetben a távpilóta engedélyezése. 

A nyílt kategóriában 3 alkategóriát különböztetünk meg (A1, A2, A3) attól függően, 

hogy milyen osztályba sorolandó a pilóta nélküli légi jármű, illetve milyen közel 

működtetjük külső személyekhez. Speciális kategóriába tartozik az az UAS művelet, 

ahol 25 kg-nál nagyobb tömegű pilóta nélküli légi járművet üzemeltetünk, vagy a 

műveletet látótávolságon kívül hajtjuk végre. Ebben a kategóriában művelettípustól 

függ a bejelentés vagy engedély igénylése. Engedélyköteles kategóriába az az UAS 

művelet tartozik, amelyet embertömeg fölött hajtunk végre, amely segítségével áru 

vagy személyszállítás valósul meg vagy amely során vegyi anyag vagy tárgyak 

kerülnek kiszórásra.33 

                                                 
33 https://legter.hu/blog/dron-torveny-2021-erthetoen-szakertoktol/ 
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4.3.6 Az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma által kiadott pilóta 
nélküli légi járművekre vonatkozó törvények, a 2021. január 16-án 
hatályba lépett törvény módosításokkal34  

2020. december 28-án a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) kihirdette a pilóta 

nélküli légijármű rendszerek (UAS) végleges szabályait, amelyekhez a drónok távoli 

azonosítása szükséges. Ezáltal lehetővé válik a kis pilóta nélküli légijárművek 

üzemeltetőinek, hogy bizonyos körülmények között emberek felett, valamint éjszaka 

is UAS műveletet végezhessenek. Ezek a szabályok 2021. január 16-án jelentek meg a 

szövetségi nyilvántartásban. A B4UFLY elnevezésű mobil applikáción keresztül 

informálódhat az UAS műveletet végrehajtó, melyben tájékoztatást kap a légtér 

osztályairól, repülések nyomon követhetőségéről, az aktuális légtér információkról, 

korlátozásokról és követelményekről. 

● Szabadidős tevékenységet folytató UAS üzemeltetők: Az UAS művelet 

végrehajtása regisztrációhoz kötött. A talaj felett vagy 400 láb alatt 

repülhetnek kizárólag szabadidős tevékenység céljából, ha nem ellenőrzött (G 

osztályú) légtérben tartózkodik. Ellenőrzött légterek (B, C, D, E osztály) 

használatakor engedély kérése szükséges. UAS művelet végrehajtása kizárólag 

látótávolságon belül engedélyezett. Személyek illetve mozgó járművek feletti 

repülés nem engedélyezett. Kábítószer vagy alkohol hatása alatt tilos a 

művelet végrehajtása. 

● Szakképzett távvezérlő pilóták-beleértve a kereskedelmi célú üzemeltetőket: 

Az 55 font összeg alatti pilóta nélküli légi jármű használóira a 107. rész 

irányelvei vonatkoznak, melyek betartásával munka vagy üzleti célú UAS 

műveletet végezhetnek.  

107. rész 3 fő irányelve: 1.: UAS műveletek végrehajtása során a repülőterek 

elkerülése, a repülőgépek zavartalan légi közlekedése céljából. 2.: FAA 

tanúsítvánnyal kell rendelkezni (legalább 16 éves, angol nyelvtudás, 

                                                 
34 https://www.faa.gov/uas/ 
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egészséges fizikai és mentális állapot), rendelkezzen FAA nyomon követési 

számmal 3.: pilóta nélküli légi jármű eszköz regisztrációhoz kötött (5 dollár 3 

évre) 

● Közbiztonsági és állami célú felhasználók: Az FAA felelős az Egyesült Államok 

légterének biztonságáért. FAA rendészeti segítségnyújtási program: (LEAP). 55 

font alatti drónok esetén a fent leírtak az irányadók, vagy külön tanúsítvánnyal 

a nyilvános reptereken való UAS műveletek végrehajtása is engedélyezett. 

Vészhelyzeti műveletek külön engedéllyel végrehajthatók. A drónok használata 

regisztrációhoz kötött.  
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5 Az egészségügyi alkalmasság 

5.1 Drónpilóta alkalmassági vizsgálat 

Az új pilóta nélküli repülő eszközök pilóta engedélyének megszerzése 
általánosságban hasonlít a pilóta engedélyek “szakszolgálati” követelményéhez. 

A képzések és jártasságok elsajátítása, az elméleti és gyakorlati oktatás egy valamit 
nem vesz figyelembe. A drónpilóta soha nem hagyja el a talajt! 

Munkáját tekintve sokkal közelebb áll egy távvezérelt nem önjáró, vagy járműre 
szerelt daru kezelőjéhez. 

Abban az esetben ha különböző szakszolgálati engedélyek repülő orvosi 
vizsgálatainak kritériumát összevetjük, akkor kérdésként kell felvetni, hogy a 
drónpilótának milyen repülő orvosi engedéllyel kell rendelkezni. Kizárható, hogy egy 
drónpilótát 6 G terhelés érjen, kizárható továbbá, hogy monotónia tűrési 
kritériumoknak is meg kelljen felelni.  

A felvetett kérdések nem csak a drónpilóták alkalmassági vizsgálatának kérdéseit veti 
fel. A elmúlt évtizedekben az orvosi diagnosztikák fejlődése mellett az általános 
egészségi állapotok felmérésének módszertani kérdései is előtérbe kerültek. Az egész 
test részterületének vizsgálatai felváltotta. 

Ezért javasolt a drónpilóták alkalmassági vizsgálatánál a Szomatodignosztikai 
pszicho-szomatikus és a szomato-pszichés vizsgálatok elvégzése. 

5.1.1 A központi Szomatodiagnosztika laboratórium sporttudományi 
vizsgálatok műszeres és informatikai háttere. 

A Somatoinfra ©® technológiai rendszerrel vezérelt Somatodiagnosztikai kutató, 

oktató és fejlesztő laboratórium szakmai besorolása: 

A laboratórium hyperspektrális tartományban emissziós, reflexiós és transzmissziós 

képalkotással alkot fúziós képet non-invazív módon az egész emberi testről. A 

képalkotást a Somatoinfra technológia rendezi egységbe, ami megfelel a funkcionális 

anatómiai diagnosztikának. (Az emberi szervezetben zajló nagy sebességű kvantum 

biokémiai, kvantum biofizikai, metabolikus, neuro-hormonális stb. folyamatok 
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összetett és egyedi fotonemisszióját képezi le és rendezi 3D megjelenítésben). A 

tájanatómiai pontosságú térben elhelyezkedő fiziológiai normál és diszfunkciós 

folyamatokat 34 régió besorolásnak megfelelően mutatja valós időben. A 

Somatoinfra technológia alkalmas nagy sebességű valós idejű akár egész test 

monitorozására, utólagos kiértékeléshez alkalmas adatok rögzítésére. A detektált 

elektromágneses test emissziós sugárzás (Somatoinfra) valós időben jelzi a 

metabolikus és minden egyéb fiziológiai változásokat. A szervezet folyamatos és 

szakadatlan biokémiai változásainak kvantum detektálásán túl a rendszer 

alkalmazható egyedüli vizsgáló módszerként a fájdalom objektivitására (Radiculáris 

dermetomák HEAD stb.), farmakokinetikai folyamatok nyomon követésére, terheléses 

élettani vizsgálok fázisainak megállapítására. 

Az egyetemek közötti nemzetközi tudományos és oktatási együttműködés szakmai 

támogatója a Nemzeti Népegészségügyi Központ.  

5.1.2 A Somatoinfra ©® elhelyezése és annak technikai leírása: 

Az előzetes QUB8 egyeztetések és a rektori felhatalmazások alapján a központi 

laboratórium a TE Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékén kijelölt helyen került 

felállításra. 

A központi vezérlésű, komplex szomatodiagnosztikai egységet egy nagy 

teljesítményű számítógép vezéreli, az adatokat feldolgozza, archiválja, osztályozza, 

stb. A felvételezést hyperspektrális tartományban 4 detektor egység végzi. 

Egész test felvételezést készít egy Somatoinfra sávszűrővel ellátott detektor, valamint 

egy MEDIX DR denzitás mérő (DEXA). Az emissziós funkcionális anatómiai képalkotó 

rendszer (CG640 detektor), valamint a transzmissziós szabad szintű XR képalkotás 

fúziója lehetővé teszi a kornak nemnek megfelelő somatotipizálást (Tanner szerint). A 

MEDIX DR felvételt, csak egyszer kell elkészíteni, kivéve a 3E II. fő tételnek megfelelő 

biológiai felezési idő átlépését követően. A SI detektor felvételek korlátlanul 

alkalmazhatók. 
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A két egész test felvételt követően a SI tér spektrometriai elemzésnél jelentkező foton 

intenzitás eltérések esetében elsősorban lágyrészeknél és ízületeknél a reflexiós UH 

vizsgálatokat azonnal el lehet végezni egy, a közvetlen adatbázishoz kapcsolódó 

SONON 300L fejjel. Vázrendszeri és ízületi SI aktivitások esetében javasolt a MEDIX 

DR felvétel térspektrometriai elemzését elvégezni. A sajátos váz és izomrendszeri 

elváltozások esetében a korlátlanul használható antropometriai adatokkal szolgáló 

Eva 3D szkenner végi a tized milliméteres pontosságú méréseket. 

A detektorok, informatika és mechatronikai egységes rendszerszintű használatát egy 

finom vezérléssel kiegészített és programozott robot végzi ( a komplett 

tervdokumentáció, a tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés témaszáma: VM3273. 

A tervezés és kivitelezés a MTSE minőségbiztosítási rendszerének megfelelően ISO 

szerint történik. Az auditor a HS-Tech GmbH, amelyik a telepítést és kalibrációt 

követően biztosítja a komplex engedélyeket is tartalmazó licence engedélyt.  

A technikai leírás a hardverekre és a mechatronikára vonatkoznak. 

A rendszer központi vezérlését a KEFEX szoftver biztosítja. Ehhez csatlakoznak a 

perifériák célszoftverei. A KEFEX archiváló programja a KGLO szoftver. Az emissziós és 

egyéb szenzorok elemzését a TIS szoftver végzi. A bejövő jelek sáv szerinti 

elkülönítését 4 alap színpalettával lehet elvégezni. Igény esetében a frekvencia 

tartományok kiemelésére tervezett intenzitás kiemelő színpaletták is beállíthatók. 

A komplex laboratórium harmadik fő egységét képezik azok a szakmai protokollokat 

tartalmazó programok, amelyek közelítenek a mesterséges intelligencia jellegű 

feldolgozásokhoz.  

A technológiai rendszerrel vezérelt Somatodiagnosztikai kutató, oktató és fejlesztő 

laboratórium vázlatos vizsgálati lehetőségei: 

 1) Komplex és egységes anatómiai és fiziológiai állapot felmérése szomatológiai 

irányelveknek megfelelően. 

 2) Népegészségügyi programban, sporttudományban való alkalmazás, primer 

prevenciós állapot felvételezés WHO irányelveknek megfelelően. 
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 3) Sporttudományi kutatások, vizsgálatok, terhelés élettani kiegészítő vizsgálatok, 

antropometriai alkattani előrejelzések, Egészség fenntartás optimalizálása. 

Analitikai jellegű góckeresés, váz és izomrendszeri sajátosságok feltárása, terhelés 

anomáliák kiszűrése, funkcionális életfolyamatok várható következményeinek 

előre vetítése, adott esetben dopping vizsgálati kiegészítés, rehabilitációs 

folyamatok tervezése és kontrollja. 

 4) A komplex szomatológiai laboratórium alkalmas a morfológiai és fiziológiai 

(metabolikus, keringési, neuro-hormonális stb.) vizsgálatokkal egy időben 

szenzorok vizsgálatára és azok eredményeinek integrálására. A vizsgálatok egy 

időben képesek a dinamikusan zajló funkcionális anatómiai folyamatok 

kontrolljával az érzékelés és annak leképezésén keresztül az adekvát finom 

motorikus visszacsatolásokat is objektíven nagy érzékenységgel mérni.  

 5) A komplex szomatológiai laboratórium vezérlő egységes a Somatoinfra®© 

funkcionális anatómiai 2 és 3D analóg és dinamikus képalkotása. 

5.1.3 Vizsgálati lehetőségek felsorolása a teljesség igénye nélkül) 

Az adatbázis feldolgozásánál, a kísérleti és kontroll vizsgálatok elvégzésénél a 

vizsgálati lehetőségek cél szerinti kombinációját előre lehetett tervezni. A módszer 

lényege, hogy a vizsgálatok arra adjanak választ, ami képes az objektív mérések 

alapján előre jelezni, hogy az adott korú, nemű, képzettségű stb. személytől mit 

várhatunk el. 

Ennek a módszernek az alapja, hogy a vizsgálat kifejezetten szomatikus és pszichés 

képességek összesített eredményét tartalmazza és dolgozza fel. A vizsgálat nem 

orvosi vizsgálat, nem betegségeket vizsgál. A alapfeltétel, hogy a célzott vizsgálaton 

résztvevő kornak és nemnek megfelelően egészséges legyen. Kiemelten fontos, hogy 

olyan esetekben, amikor un “veszélyes üzemi” munkát végez, akkor célzott 

szempontokat is figyelembe lehessen venni.  
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A komplex szomatodiagnosztikai vizsgálat első vizsgálata a Somatoinfra®© 

funkcionális anatómiai képalkotás alkalmas arra, hogy rövid idő alatt feltérképezze az 

adott teljes emberi testet. A szervezetben zajló kvantum biokémiai és kvantum 

biofizikai folyamatok emittálódó fotonjai anatómiai pontossággal jelzik, hogy mely 

szervben szervrendszerben zajlik metabolikus diszfunkció.  

Az adatbázisból kiemelt különféle foglalkozást végző és eszközöket használók 

elemzésénél és a kísérleti kontroll felvételezésnél csak olyan személyre terjesztettük ki 

az alkalmassági vizsgálatot, ahol a kornak és nemnek megfelelő egészség biztosított 

volt.  

A módszer egyik fő ajánlása, hogy az adott személy képességek felvételezésénél 

minden esetben készüljön egy “bázis vizsgálat”. A folyamatos kontrollok erre a bázis 

és módosított bázisvizsgálatok összehasonlító elemzésére építi fel a nagy pontosságú 

képesség és alkalmasság megállapítását. 

A módszer további előnye, hogy esetleges betegséget vagy balesetet (sportbaleset) 

követően a bázis vizsgálatra épülő rehabilitációs programot is fel lehessen építeni, és 

lehetőség legyen a rehabilitációs folyamat nyomon követésére. 

Sport, foglalkozás és munkavégzés képesség és alkalmasság vizsgálatának 

diagnosztikai módszere. 

Fő vizsgálatok. 

 1) Komplex Somatoinfra®© diagnosztika. összetett vizsgálati lehetőség. a) egészségi 

állapot felmérése, b) szomatotipus (alkati) meghatározás, c) automatikus góc 

meghatározás (esetünkben rejtett gócok feltárása), d) vázrendszeri sajátosságok 

feltérképezése, (scoliosis, kyphosis, lordosis), e) izomrendszer statikus, dinamikus, 

nyugalmi és terheléses vizsgálta, f) perifériás keringés meghatározás, g) 

anyagcsere folyamatok statikus és dinamikus folyamatainak vizsgálata, h) 

tényleges és rejtett fájdalom oki tényezőinek feltárás i) terhelés élettani valós 
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idejű folyamatok rögzítése. A funkcionális anatómiai képalkotás teljes mértékben 

non invazív. Korlátlanul használható, a vizsgált mivel a vizsgált személyt 

semmilyen dózis terhelés nem éri. A módszer nagy sebességű biokémiai és 

biofizikai változásokat is kimutat valós időben. A korábbi és adatbázisban szereplő 

vizsgált személyek döntő többsége szedett valamilyen gyógyszert, táplálék 

kiegészítőt, vagy vitamint. Ezek hatását, felszívódást a kidolgozott nagy sebességű 

Somatoinfra felvételezéssel valós időben nyomon lehetett követni 

(farmakokinetikai SI módszer). A funkcionális anatómiai képalkotás esetében az 

általános és minden esetben ajánlott felvételeket ki lehet egészíteni specifikus 

vizsgálatokkal. Ilyen például a terheléssel és egyéb mozgással járó korlátozások. 

 2) A vizsgálatokra jelentkezők terhelési (fizikális és pszichés) állapotok meghatározás, 

jellemzően több régióban meg lehetett határozni. Pl. mechanikus axialis terhelés 

esetében a gerinc Th-L-S szakaszának aszimmetrikus terhelésből adódó discusz 

érintettség . A vizsgálat minden olyan kérdésre választ ad, amely az 

életfolyamatok mérhető és leképezhető kvantumjeleit érzékeli. 

 3) Egész test váz és izomrendszeri, valamint alapszintű szerv, szervrendszeri 

transzmissziós képalkotó eljárása (DEXA). A DEXA technológia esetében nem a 

csont tömeg és az esetleges osteoporosis állapot felmérése a cél, hanem az 

antropometria és az alkattani tipizálás kiegészítő vázrendszeri információját 

tartalmazza. A vizsgálat időszakosan végezhető. Az alkalmazás a gyengített, 

szabad szinthez közelítő dózis ellenére, évente egy vizsgálatot ajánl. A 

szomatodiagnosztiaki laboratóriumban lévő DEXA lehetőséget teremt arra, hogy 

célzottan akár egy ízületi képletet is fel lehessen venni. A tájanatómiai felvétel ez 

esetben kiterjed az ízületekre is. A módszerrel alá lehet támasztani a Somatoinfra 

által leírt fiziológiai folyamatokat.  



 

 4) A v

tevé

ami

met

kom

pon

Ez u

 5) Ultr

lágy

ultr

nag

ado

akk

felv

foly

 6) 3D 

egy

ant

szo

váz és izom

ékenysége

ire adott e

tacarpalis 

mbinált Fu

ntossággal

utóbbi eset

rahang kie

yrész képl

rahang ber

gyban segí

ott képlet a

kor is lehe

vételen. En

yamatosan 

képalkotá

y 3D vizu

ropometria

matotipus 

mrendszer 

et végzők e

esetben a 

és PIP íz

unkcionális

 feltételezh

tben szako

egészítő vi

et ábrázol

rendezésse

íti a SI fe

aktív (pl. s

et használ

nnek hasz

kontrollálj

s. A közpo

uális szke

ai adatok

megállapí

morfológ

esetében,

kéz ujjaina

zületek es

s anatómi

hető, hogy

orvosi konz

izsgálat. A

lódik akko

el lágyrész

lvételezés,

zeptikus) v

ni, ha egy

nálata kül

juk. 

onti szoma

nner. Ez

k felvétel

ítása Tanne

iai vizsgál

ahol a fin

ak fájdalma

setleges k

iai és mo

y az adott f

zultáció és

Abban az e

or a szoma

képletek is

mert egy

vagy inaktí

y nem kit

önösen e

ato-diagno

a vizsgá

lezését (0

er, vagy Sc

ata célzott

nom motor

a utal, akk

órfolyamat

orfológiai

folyamat re

ellátás is s

esetben, h

atodiagnos

s leírhatók

yértelműen

ív (cystás j

terjedt hae

lőnyös, ha

osztikai lab

lati lehető

0.1 mm

cheldon m

tan is elvé

rikának fon

kor a DEXA

tai is meg

vizsgálato

everzibilis, 

szükséges. 

ha a Soma

sztikai labo

. A képlete

n meghatá

jellegű). Az

ematoma 

a a véröm

boratórium

őség, bizt

pontossá

ódszerrel 

égezhető b

ntos szere

A felvételez

ghatározha

ok alapján

vagy irreve

atoinfra fe

ortóriumb

ek UH meg

ározható, h

z UH bere

ábrázolód

mlenyek ke

m egyik de

tosítja a 

ágú). A 

igényli a ré

94 

bármely 

epe van, 

zéssel a 

atók. A 

n nagy 

erzibilis. 

lvételen 

an lévő 

gítélését 

hogy az 

ndezést 

dik a SI 

ezelését 

etektora 

pontos 

pontos 

észletes 



95 
 

alkati mérések pontosságát. A 3D szkennelés és a DEXA kiegészítések Somatoinfra 

képalkotásba behelyezve egyértelműen meghatározza, hogy endomorf, ektomorf 

vagy mezomorf alkatú vagy kevert alkatú a vizsgált páciens. Sportfelmérések 

esetében a sportágspecifikus igényeknek megfelelően a centrális alkattípus az 

ideális. A 3D képalkotás bármely foglalkozást űzők esetében arra is alkalmas, hogy 

ideális egyénre szabott munkaeszközt lehessen tervezni. 

 7) Szenzorok vizsgálata: Minden foglakozás esetében javasolt a szenzorok 

állapotának felmérése. Ez egy összetett vizsgálat, ami a vízus, audiometria és 

szükség esetében a vesztibularis rendszer vizsgálatára terjed ki. Minden 

foglalkozásnál a látás élessége és a szem fókuszálási képessége, a színlátás, 

valamint minden ehhez köthető vizsgálat elméletileg és gyakorlatilag szükséges. A 

periméteres vizsgálattal lehet meghatározni, hogy az adott tevékenység esetében 

milyen a tér- vagy koncentrikus látás.  

 8) A szenzorok vizsgálatainak eredménye teszi lehetővé, hogy a vizsgált személyek 

esetében pontos finom motorikus, szenzomotoros képességeit vizsgálhassuk. A 

központi szomatodiagnosztikai laboratórium központi vezérlő egységébe egy 

kifejezetten sportképességek mérésére alkalmas finom motorikus vizsgáló 

egységet építettünk be, mely alkalmas minden tevékenység kiterjesztésére. Ezzel 

lehet fény és hang ingerre adott finom motorikus válaszokat mérni. Tetszőleges a 

beállítás lehetősége. Lehet csak fényre, csak hangra, de lehet kombinált 

programozott és véletlenszerű hatást beállítani. A széria szám is szabadon 

választható. A központi feldolgozás lehetővé teszi, hogy az egyén archiválós 

lapjába értékelhető faktorként építsük be.  

 9) A szenzorok vizsgálatához tartozik a test “remegése”. Ezt egy sajátos kalibrált un. 

“tremorindex” vizsgálattal lehet pontosan mérni.  

A foglalkozás egészségügyben a szomatikus vizsgálatokat javasolt egyéb fontos 

pszicho-szomatikus vizsgálatokkal kiegészíteni. Néhány alapvető vizsgálat, amit a 
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tanulmányba javasolunk. Felsorolás a teljesség igénye nélkül: - szituációs 

stresszhelyzet, környezeti hatások, neuro-hormonális válaszok, statikus és dinamikus 

hatások, amelyek befolyásolhatják a munkaeszköz alkalmazását. A Somato-pszichés 

vizsgálatok kiterjedhetnek az anyagcsere okozta diszkomfort érzésre, kialakult és 

tartós fájdalom érzetre, időjárási, vagy klimatikus összhatásra, légnyomás változásra, 

stb.  

A felsorolt kiegészítő faktorok vizsgálatát akkor kell elvégezni, amikor tudható, hogy 

pl. a tevékenységet a vizsgált személy hol végzi. 

Korábban önálló tanulmányban dolgoztuk fel a nagy magasságokban kialakuló 

életfolyamtok hatását. Minden esetben a programba bevont kutatónk saját magán 

mért adataival is hozzájárult ahhoz, hogy összeállítsunk egy alkalmazható vizsgálati 

módszert a külszolgálati misszióban résztvevők alkalmasságának mérésére. 

Protokoll minták a különféle tevékenységek vizsgálatához: 

 - Az egységes szomatodiagnosztikai állapotfelvételezés (egészségi állapot, 

sportképességek felvételezése, különleges képességek mérése,) három egységbe 

sorolható. 

 - 1) A vizsgálat céljának megfelelő kérdéscsoportok előzetes meghatározása. 

használatának összetett szomatikus elvárásainak megfelelő válaszok összessége 

(alkattani, súlypont, súlyvonal, izomzat, belső szervi tájanatómiai.). A QB 

dinamikus vizsgálatokkal az aktuális metabolikus folyamatok kérdésköre 

(anyagcsere, neuro-hormonalis, vascularis, szenzomotorika, tremor index, 

esetlegesen egyéb szenzort érintő változásokra adott válaszok (pl. termikus 

szenzorok) monotónia tűrés, figyelem koncentráció, vázrendszer stb.) A 

vázlatosan leírt csoportosítás tetszés szerint változtatható annak függvényében, 

hogy mire helyezzük a fő hangsúlyt. Említhetjük az alkalmassági állapot 
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meghatározását, aktuális fizikális állapotot, kontroll felvételezést, vagy akár 

rehabilitációs vizsgálatot. 

 - 2) Az első egységben a vizsgálat egységes szerkezetét határozzuk meg, ami lehet 

egyszerű vagy összetett. Az elv az, hogy minél több olyan információt tudjunk 

szerezni, ami objektív vizsgálatokon alapul. A kidolgozott kvantumbiológiai elvek 

mentén felállított komplex szomatodiagnosztikai laboratórium olyan érzékelőkkel 

van felszerelve, melyek a vizsgált személyre semmilyen hatással nincsenek. A 

kvantumbiológiai diagnosztikai módszer központi vezérlő műszere a 

Somatoinfra®© funkcionális anatómiai képalkotó rendszer. A központi non-invazív 

műszerhez tetszőlegesen lehet egyéb vizsgáló eljárásokat illeszteni. A kapott 

statikus 2 és 3D emittált sugárzást begyűjtő képalkotás valós időben érzékeli a 

testből és a test felületéről kilépő kvantum biokémiai és fizikai folyamatokat 

reprezentáló fotonokat. Az alap és a 34 régió célzott QIR felvételei képesek arra, 

hogy az egyes régiókban vagy szervben, szervrendszerben a statikus és 

dinamikus életfolyamatok elváltozásait, mint relatív intenzitást érzékelni tudják. A 

valós időben és egy vizsgálati időtengelyen ábrázolódó QB intenzitás 

érzékelésénél további, adott esetben morfológiai vizsgálat is elvégezhető (pl. 

DEXA, UH). A Somatoinfra vizsgálat, miután teljes mértékben non-invazív ezért 

minden kockázat nélkül alkalmazható mozgás közben és más kiegészítő 

vizsgálatok kontroll felvételezésénél.  

 - 3) A megfelelő “kérdésfeltevésre” vonatkozó objektív, dokumentálható mérések 

összessége lehetőséget teremt arra, hogy a vizsgálatok sorrendiségének 

feldolgozásával teljes körű választ adjon a rendszer az adott személy (szigorúan 

egyénre szabottan) alkalmasságára, terhelhetőségére stb.  

A komplex szomatodiagnosztikai vizsgálatok esetében az első vizsgálatot bázis 

vizsgálatnak kell tekinteni. A bázisvizsgálat kérdésfeltevés nélkül a vizsgált személy 

anatómiai és funkcionális összefüggéseit írja el, kornak és nemnek megfelelően. A 
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bázis vizsgálatot követően tetszőleges és minden korlátozás nélkül kontroll és pl. 

célzott edzettségi, rehabilitációs, góckutatási, fájdalom megjelenítés stb. vizsgálatok 

végezhetők, akár edzés helyszínén is. Ennek feltétele, hogy minden esetben a bázis 

vizsgálatokhoz kell hasonlítani a mért értékeket.  

A kvantumbiolgóiai kutatások eredményei tették lehetővé, hogy a funkcionális 

anatómiai képalkotást foglalkozás egészségügyi használatának vizsgálatára fel 

lehessen használni. 

A kutatási időszakban bizonyítani lehetett, hogy a QB Szomatodiagnosztikai 

laboratórium kiegészítő vizsgálatok beiktatásával alkalmas magas színvonalú 

egészségi és alkalmassági állapotok meghatározása. 

5.2 Javaslatok drónpilóták egészségügyi alkalmassági vizsgálatára 

A szomatodiagnosztikai vizsgálatok célzottan az egészség felmérésre, foglakozás és 

sportképességek állapotának meghatározására lettek kifejlesztve.  

A drónpilóták esetében ajánlott ez a teljes testre kiterjedő komplex vizsgálati 

módszer alkalmazása. Előnyei: gyors és pontos egész testre kiterjedő funkcionális 

anatómiai képalkotó vizsgálat, mely kiegészíthető olyan pszichológiai mérésekkel 

(elsősorban szenzorok vizsgálatára), melyek döntően befolyásolhatják a szakmai 

tevékenységeket. 
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6 A drónok közlekedése 

Ez a probléma most még nem igazán jelentkezik, de ha a korábban vázolt 

lehetőségek valóra válnak; mindenképpen szabályozni kell a drónok közlekedését. 

Ez nem is olyan egyszerű probléma, ami az alábbiakból látszani fog, ezért ennek a 

feladatnak külön fejezetet szenteltünk. 

Ma a közlekedés nem probléma, mert azokról a helyekről, ahol más repülő tárgyakkal 

(pl.: repülőgéppel) találkozhatnak a drónok: egyszerűen kitiltják őket, és ma még 

nincs nagyon sok tiltott terület. 

6.1 A közlekedés problémái 

Ha a drónok használata általánossá válik, komoly problémákat kell megoldani. 

Arra ma is fel vannak készítve egyes drónok, hogy más repülő tárgyakkal való 

találkozáskor kikerüljék azokat. Ez a módszer persze aligha lesz elég ahhoz, hogy 

nagy mennyiségű drón közlekedését balesetmentessé tegye. 

A drónok esetében a 3 dimenziós mozgás lehetősége látszólag könnyebb megoldást 

kínál, de ez a lehetőség inkább bonyolítja a helyzetet. 

Nyilvánvaló, hogy a drónok közlekedéséhez is létre kell hozni légifolyosókat, és lehet, 

hogy nem elég csak a közlekedőkre bízni a helyzetek kezelését, hanem valami 

központi koordinációra is szükség lehet. 

6.2 Szükséges fejlesztések 

A közlekedés irányításának megoldását célzó munkát érdemes lenne összekapcsolni 

az autóvezetés automatizálását célzó projektekkel. 

Ilyen projektek ma is futnak szerte a világban, és persze Magyarországon is. 

Már most gondolni kellene arra, hogy ez a feladat hasonlít a drónok közlekedésének 

problémájához, és lehet, hogy közös megoldást lehet találni. 
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A probléma kicsit hasonlít a rádiótelefonos kapcsolatok kezelésére, ahol központokon 

keresztül kell, real-time módon intézni az összeköttetések kezelését. 

Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a drónok közlekedésében is komoly szerepe lesz a 

mesterséges intelligenciának. 

A fogadó helyek kialakításával is foglalkozni kell. Aki szeretne drónnal szállított 

csomagot kapni; biztosítani kell egy helyet, ahová a drón leszállhat, és meg kell oldani 

a csomag átvételének igazolását is. 

A hosszabb szállítási szükségletekre is fel kell készíteni a drónokat. 

A fejlesztések során el kell dönteni sok kérdést. (Pl.:, hogy a drónok 

kommunikáljanak-e egymással, vagy központi irányításuk legyen a forgalomban.) 

6.3 Egyéb szükséges feltételek 

A biztosításnak is lesz ettől egy új ágazata, amely a szállító drónokra vonatkozik. 

A kialakított légifolyosóktól pedig célszerű lesz távoltartani a madarakat, mert azok 

könnyen összeütközhetnek a drónokkal. 

Abban is kell dönteni, hogy saját drónukkal tudunk-e szállítani, vagy csak megfelelő 

szabályok szerint működő szállító vállalatok drónjai vehetnek rész a drónos 

forgalomban? 

Ha saját drónunk is közlekedhet: annak megfelelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie. 

Lehet, hogy vizsgáztatni kell a drónunkat, mint a gépkocsikat, ha részt akarnak venni 

a forgalomban? 

Arra is figyelni kell, hogy nagyon különböző nagyságú drónok lehetnek a 

forgalomban. Lehetnek pl.: mentő drónok akiknek elsőbbséget kell biztosítani. 

A csomagok kezeléséhez is ki kell alakítani a megfelelő szabályozást, hogy a drónok 

fel tudják venni, biztonságosan tudják szállítani, és átadni is a csomagokat. 

Ennek a szabályozásnak is nemzetközinek kell lennie, mert a csomagszállítás 

határokon átívelő feladat lesz. 
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Ha a drónok használata széles körben általánossá válik; valami megoldást kell keresni 

a várhatóan komoly zajterhelés ellen is. 

Mindenesetre a drónok közlekedésének problémájával, akkor, amikor bekövetkezik a 

drónos szolgáltatások robbanásszerű fejlődése; már késő lesz foglalkozni. 

6.4 A repülési adatok logolása 

Ha beindul a forgalom, a drónok repülési adatait össze kell gyűjteni, hogy a 

bekövetkezett váratlan eseményeket utólag ki lehessen elemezni. Ugyanúgy mint a 

repülőgépek fekete doboza esetében; a gyűjtött adatok elemzése segíthet a későbbi 

problémák megelőzésében. 
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7 Drónok civil felhasználási lehetőségei 

7.1 Agrárium 

A drónok egyre nagyobb szerepet töltenek be a mezőgazdasági termelésben. Legelső 

sorban a folyamatellenőrzés, földmérés, feltérképezés területén használják őket, 

hiszen a magasból készített nagyfelbontású fotók és videók nagyban 

hozzájárulnak a nagy területen, precíziós eszközökkel végzett mezőgazdasági munka 

hatékonyságának növeléséhez. Manapság azonban egyre gyakoribb hazánkban is a 

drónnal történő direkt munkavégzés (például permetezés) is.35 

 A nagy pontosságú GPS-szel felszerelt drónok, akár önállóan is képesek napról 

napra, óráról órára berepülni ugyanazt a területet és arról felvételeket készíteni, 

amely képek segíthetnek a gazdálkodónak ellenőrizni a földeken végzett munkát, 

becsülni a termésmennyiséget és a növények fejlettségi állapotát, kiszűrni a 

tápanyag- vagy vízhiányos zónákat, kártevőket és betegségeket.36 A 

legmodernebb szoftverekkel felszerelt rendszerek képesek a légifelvételek alapján 

akár a vad- és természeti károk becslésére is.  

A permetező drónok pedig az földi gépeknél hatékonyabban és gyorsabban terítik 

a permetanyagot, ráadásul mozgásukkal sem tesznek kárt a terményben. A gépek 

képesek lehetnek arra is, hogy a növények állapotát felmérve, célzottan és 

automatikusan adagolják a növényvédőszereket, elkerülve így a környezet felesleges 

terhelését, és persze a csökkentve a költségeket is.37 Bár az agrár-drónok jelenleg az 

iparág legmodernebb eszközeinek számítanak, méretük miatt mégis jelentősen 

olcsóbbak, mint a konvencionális mezőgazdasági nagygépek.  

                                                 
35 https://dron.hrp.hu/dronok-a-mezogazdasagban/ 
36 https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/101299-a-drontechnologia-
multja-jelene-es-jovoje-a-magyar-mezogazdasagban 
37 https://www.naik.hu/sites/default/files/uploads/2019-
06/legi_novenyvedelem_es_novenytaplalas_dronokkal_tenyek_es_tervek_dr_zalai_mihaly.pdf 
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Magyarországon a drón üzlet még gyermekcipőben jár, de, ha bárki rákeres a 

Magyarországon tevékenykedő cégekre, melyek drónokat használnak, az esetek 

jelentős százalékában olyan cégeket fog találni, melyek mezőgazdaságban dolgoznak. 

Ilyen például a FlyByeSense, vagy az AgriDrón, ezek közül a FlyByeSense-el a 

kutatás során interjú is készült. Elmondásuk szerint drónokkal olcsón és hatékonyan 

lehet dolgozni, gyorsan, szinte percek alatt fel lehet mérni óriási területeket, amelyek 

más módon órákig, napokig tartana. És nem csak, hogy gyors a felmérés, de a 

kidolgozás, az eredmény is szinte automatikusan megérkezik. Ahogy az előző 

fejezetben is kitértem rá, a gépeket, könnyen fel lehet szerelni különböző kamerákkal, 

objektívekkel, amelyek a különböző feladatok elvégzésére alkalmasak.  Ezekkel a 

kamerákkal olyan információkat lehet kinyerni, mint hol és hogyan fejlődnek 

növények, milyen a talajvíz- és tápanyagtartalma, hol van esetleg kevesebb kálium a 

földben és ez által hol kell a trágyázást fokozni, esetleg az öntözést arra a területre 

fokozni. Amennyiben valami területen esetleg valamilyen fertőzés elterjed, és azt 

permetezéssel kezelni kell, a gépek fel tudják mérni mekkora az a terület, amely 

fertőzött, és a permetezést mettől meddig kell csinálni, és magát a gyógyulási 

folyamatot is végig lehet követni a levegőből.  Ezen munkák számára speciális 

kamerák kellenek, melyek nem csak jó felbontású képeket készítenek. Ugyanis a föld 

görbülete miatt a gépek sokszor torzított fotót adnak, melyeket a megfelelő 

alkalmazással kezelni kell. Nem csak a belvíz felmérés, vadkárokat, de a biomassza 

(NDVI) mértékének megállapításához is szükségesek a kiterített fotók. Ez azt jelenti, 

hogy georeferenciált, avagy koordinátahelyes fotókat kell kinyerni a fotózás során, 

aminek következménye, hogy a fotózás során egy szoftverrel kell a képeket összerakni 

egybe, hogy így megfelelő legyen a munkához (Tölgyes, 2016). 

Egy infrakamerával történő fotózás esetén a gép körbe repüli a területet egy már 

beprogramozott és előre megírt pálya során, majd az eredményeket önműködően küldi 

a számítógépünkre, melyek így már egyből láthatóak is, azonban ezeket még lehet 

pontosítani, élesíteni. Az eredménynek ugyanis egy teljesen sík térképnek kell lennie. 

Ezek azok a felvételek és térképek melyek alapján tudnak a gazdáknak segíteni, 

információt adni, hogy hol, mit kell javítani a föld tápanyagtartalmát illetően például. 

 „A kinyert adatok már felhasználhatók más intelligens mezőgazdasági 

eszközökön is (pl. Müller sorvezető GPS), vagyis a mindennapi gazdálkodás részeivé 

                                                                                                                                                         
40 Agrárágazat, 14.o., 2021.01.07. 
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válnak a drónok által készített térképek. Manapság Magyarországon a hibás vetések 

korrigálására, vad-, erdő- és vízkár felderítésére és a mezőgazdasági feladatok 

ütemezésére használják leginkább a drónokat. 

  

Magyarországon a precíziós gazdálkodást, vagyis az informatikai 

helymeghatározáson, agrár GPS-rendszeren alapuló szántóföldi növénytermesztést 

jelenleg már több mint egymillió hektáron alkalmazzák. A pilóta nélküli repülő 

légijárművek, vagyis a drónok ennek a feladatnak az egyik szereplői. A precíziós 

gazdálkodás Magyarországon is lehetővé teszi, hogy a műszaki, az informatikai, és a 

szántóföldi növénytermesztés technológiai megoldásainak használatával hatékonyabbá 

és eredményesebbé tegyék a munkát. A helymeghatározáson alapuló technológia 

használatával a táblák művelése során az átfedések, vagy kihagyások teljes mértékben 

elkerülhetők. Az inputanyag, a vetőmag, a műtrágya, a növényvédő szerek kijuttatása a 

szántóföldre célzottan, differenciált, és pozícionált módon történhet.” (Tölgyes, 2016) 

Ma ezek a mezőgazdaságban már mindennaposak, így ezekre már annyira nem is 

épülnek például startup-ok, a ma érdekes új dolgok ennél már sokkal extrémebbek. 

Ugyanis egy Angliában kezdett startup, egy drónt tervezett, mely nem mást tesz, mint az 

adott földre kiérve a már előre betervezett útvonalon haladva egy csőből nagy 

sebességgel hüvelyekbe rakott magokat lő a földbe. Ezek a hüvelyek különleges, 

lebomló anyagokból állnak, így a földben pár óra alatt lebomlik, és a benne levő mag ki 

tud kelni. Ezzel a technikával például, több mint egy milliárd fát tudnának ültetni, egy 

13. ábra ‐ Speciális felvétel 
(Drónok a mezőgazdaságban, 2016) 
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év alatt. Nem csak, hogy környezetbarát, de sok ember fáradtságos munkájától kímélnek 

meg az ez és ehhez hasonló kezdeményezések (Tomo News US, 2015). 

A mezőgazdasági felhasználások technológiai lehetőségeire és alkalmazási területek 

bővítésére a későbbiekben még részletesen kitérünk. 

7.2 Infrastruktúra, építőipar 

Az építőipar és infrastruktúrakezelés jelenleg kisebb, de nem kevésbé fontos 

feladatokra használ drónokat, napjainkban legelterjedtebb a felmérésben dolgozó 

gépek, a közeljövőben azonban egyre elterjedtebbek lehetnek a konkrét építőmunkát 

végző járművek is.41 

A modern drónok alkalmasak az építési területek minden eddiginél 

pontosabb, 3D-s feltérképezésére, illetve az építkezések nyomon követésére és 

ellenőrzésére, lehetővé téve a gyors beavatkozást bármiféle probléma (akár emberi 

mulasztás akár természeti kár) esetén a projektmenedzserek, építésvezetők és 

ellenőrök számára. Ezek a funkciók a klasszikus módszereknél biztonságosabb és 

költséghatékonyabb eszközöket adnak az építtetők kezébe, előnyük főként a 

magasépítészetben vagy egyéb nehezen elérhető helyeken (például hidak) 

szembetűnő.42 

A drónokkal készített felvételek és 3D helyszínrajzok az értékesítést és a 

vásárlók döntéseit is segítik, hiszen akár egy még el sem készült lakásból 

„erkélyéről” is kaphatunk panoráma élőképet, a nagyobb (főként társasházi) projektek 

marketingjében pedig szinte már az számít kivételnek, ahol nem mutatnak be 

légifelvételeket a helyszínről.43 

                                                 
41 https://dron.hrp.hu/dronok-az-epitoiparban-es-ingatlankezelesben/ 
42 https://magyarepitestechnika.hu/index.php/epites-it/digitalizacio/a-robotika-hatasai-az-epitoiparra/ 
43 https://www.ingatlanbazar.hu/blog/ingatlan-tippek/dronok-es-szineszek-a-hirdetesek-uj-mezesmadzagjai/ 
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Drónok az építőiparban – jelenlegi és jövőbeni felhasználási lehetőségek47  

7.3 Energetika, közmű, bányászat 

A hálózatos infrastruktúrák tervezése, építése, üzemeltetése és karbantartása 

egyszerűen méretük és kiterjedésük miatt nagy kihívást jelent a 

közműszolgáltatók, illetve energiapiaci beruházók számára. A dróntechnológia 

segítségével azonban gyorsan ellenőrizhető a föld feletti vezetékek és 

tartószerkezetek műszaki állapota, feltárhatók a karbantartást igénylő szakaszok, 

természeti károk vagy egyéb meghibásodások.48 

A drónok kiválóan alkalmazhatóak nehéz terepviszonyok vagy magas 

épületek esetében (kifejezetten igaz ez víz- vagy szélerőművekre), ahol a járművek 

segítségével a műszaki ellenőrzés és karbantartás hatékonyabban végezhető, 

mérsékelve a munkavégzés költségét és kockázatát is.49 

 A bányaipar is egyre nagyobb arányban használ drónokat, természetesen 

elsősorban a külszíni munkálatok esetében. A járművek segítenek a geológusoknak a 

terület pontos feltérképezésében, lehetővé teszik a fúrások és robbantások 

                                                 
47 https://www.levelset.com/news/drones-in-construction-current-and-future-uses/ 
48 https://iotzona.hu/energia/milliardokat-hoznak-a-dronok-az-energiaiparban 
49 https://iotzona.hu/energia/milliardokat-hoznak-a-dronok-az-energiaiparban 
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7.4 Logisztika 

A logisztikai rendszerek esetében jelenleg a leltározás az a feladat, ami a 

legelterjedtebb a dróniparban. A leltározás ugyanis a tipikusan jól automatizálható 

munkák közé tartozik: repetitív és ember kreativitást, önálló döntéshozatalt szinte 

egyáltalán nem igényel. A nagyobb gyárakban és raktárakban egyre gyakoribb, hogy 

ezt a munkát drónokra bízzák, akik az emberi hiba kiküszöbölésével, gyorsabban és 

olcsóbban elvégzik akár gépelemek, akár raklapok azonosítását és adatbázisba 

rögzítését.5455 

 A jövő azonban egyértelműen túlmutat ennél, a drónok egyik, az átlagember 

számára is legismertebb lehetséges felhasználási módja az áru- és 

csomagszállítás. Ebben az esetben nem egy jármű és egy sofőr végezné a manapság 

egyre népszerűbb kiszállításokat, hanem egy automatikusan közlekedő drón juttatná 

el a termékeket GPS koordináták alapján.  

 A technológia jelenleg azonban még komoly korlátok közé van szorítva. 

Egyfelől a biztonsági kérdések sem teljesen megoldottak (a drónok önvezető 

képességei nem elég fejlettek ahhoz, hogy egy kaotikus városi környezetben is 

baleset- és meghibásodásmentes működést garantáljanak). Másrészről a jelenlegi 

járművek teherbírása és hatótávja csak kisebb (1-2 kilogrammos) csomagok 

kézbesítését teszi lehetővé.56 

 A legnagyobb szállítmányozási cégek (Amazon, UPS) jelenleg is használnak 

kísérleti jelleggel a kiszállításhoz drónokat, folyamatosan fejlesztve a technológiát. 

Magyarországon egyelőre ilyen szolgálatások nem érhetőek el. 

Hazai példa az Aeriu nevű startup. A magyar szoftverfejlesztő cég olyan drónokat és 

a hozzájuk tartozó programokat fejleszti, amik a raktárakban repkedve képesek 

                                                 
54 http://newtechnology.hu/dronok-modernizaljak-az-intralogisztikat/ 
55 https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Intralogisztikai-rendszerek-megfigyelesenek 
56 Világgazdaság - Olcsóbban csengethet be a drón a postásnál 
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7.5 Média, szórakoztatóipar 

A jelenleg a nagyközönség számára is megfizethető drónok legnagyobb részét 

fénykép és videófelvételek készítésére használják. Ezek a készülékek akár már 

néhány tízezer forinttól is elérhetőek, súlyuk és hatótávjuk viszont az ipari 

járművekénél jellemzően kisebb. A drónok elérhetővé tették a hétköznapi ember, de 

akár a fotósok, újságírók, kisebb költségvetéssel dolgozó filmipari szereplők számára 

is a légifelvételek világát. Ehhez a dróntechnológia fejlődése mellett persze 

elengedhetetlen volt a modern képstabilizációs eszközök megjelenése.60 

 Napjainkban ezek az apró, sokszor mobiltelefonnal irányítható drónok, 

melyekre gyakran akciókamerákat rögzítenek, rendkívül elterjedtté váltak a 

turizmusban, esküvői és egyéb rendezvényfotózásban, reklámvideók, zenés 

videoklipek készítésénél, de akár a profi, akár az amatőr extrémsportok, sőt 

tévéközvetítések is előszeretettel használják őket könnyű kezelhetőségük és 

költséghatékonyságuk miatt.  

 Az utóbbi években az oknyomozó média munkatársai hazánkban is 

felfedezték maguknak a pilóta nélküli légi járműveket: több olyan országos sajtóba is 

került üggyel találkoztunk, amikor az újságírók közszereplők ingatlanjait vagy akár 

nyaralásukat követték figyelemmel drónok segítségével. Az ilyen esetek 

rávilágítottak a törvényi feltételek rendezésének szükségességére.61 

 A személyiségjogi kérdésektől függetlenül is látnunk kell, hogy épp ezek a 

drónok jelentik a legnagyobb kihívást szabályozói oldalról: a olcsón beszerezhető 

járművek méretük ellenére tökéletesen alkalmasak akár súlyos légiforgalmi 

balesetek okozására is, melynek valószínűségét a szakképzetlen tulajdonosi kör csak 

tovább növeli. 

Hazai példákat szép számban találunk az esküvő-, természet- vagy 

rendezvényfotózás területéről. A médiumok közül az Átlátszó közölt többször 

                                                 
60 https://media20.blog.hu/2014/07/01/dronok_harca_avagy_a_taviranyitott_ujsagiras_jovoje 
61 https://media-tudomany.hu/wp-content/uploads/sites/13/2017/11/media-tudomany-ujsagiras-dronok-es-a-jog-
cikk-97-1.pdf 
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7.6 Közszolgálat 

A drónok költséghatékonyságuk és nagyfokú típusvariációjuk miatt rendkívül 

alkalmasak szerteágazó közszolgálati feladatok ellátására is.64 

 Katasztrófavédelem: mind természeti mind ipari katasztrófák esetén nagy 

segítséget nyújthat a levegőből végzett megfigyelés a katasztrófa 

kiterjedésének, hatásainak vizsgálatában, a mentőakciók koordinálásában, sőt 

akár a túlélők felkutatásában. 

 Vízügy: a valós idejű légfelvételek megkönnyítik az árvízi és belvízi védekezést 

a legfrissebb állapotok azonnal feltérképezésével. A gátak ellenőrzése 

gyorsabban és kockázat nélkül megvalósítható. A folyók által szállított 

törmelék, hulladék, vagy (megfelelő műszerezettség esetén akár) káros 

anyagok követése is lehetővé válik a hatóságok számára. 

 Határrendészet: a tiltott határátlépések legkönnyebben éjjellátó- és 

hőkamerával felszerelt drónokkal szűrhetők ki. A pilóta nélküli légijárművek 

segítségével egyszerre sokkal nagyobb terület ellenőrizhető kisszámú 

személyzet alkalmazása mellett is. 

 Közlekedés: az aktuális forgalmi helyzet, szerencsétlenségek és dugók valós 

időben követhetők a hatóságok által, megkönnyítve a forgalom 

leghatékonyabb elterelését.  

 Egészségügy: a kórházak támaszkodhatnak sürgősségi vér- és 

gyógyszerszállítási feladataikban a drónokra, illetve a mentőszolgálat is 

igénybe veheti felderítő képességeiket nehezen megközelíthető helyeken 

megsérült vagy eltűnt személyek keresése közben.  

 Rendészet: a rendőrség a közúti forgalom ellenőrzésében, illetve akár 

nyomkeresésben, az elkövetők üldözése során is támaszkodhat a 

dróntechnikára.  

                                                 
64 Németh András: UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során 
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Hazánkban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 150 órás drónismereti képzéssel segíti 

a leendő közszolgák technológiai felkészülését.65 

 
Drónnal kutatják a szabálytalankodókat66 

 

Robotszemek vigyázzák majd a magyar határt67 

                                                 
65 Vigh András: A drónok rendészeti alkalmazási lehetõségei 
66 ://www.penzcentrum.hu/biztositas/dronnal-kutatjak-a-szabalytalankodokat-a-zsaruk-mindenkire-lecsapnak-
aki-megszegi-a-korlatozast.1092874.html 
67 https://magyarnemzet.hu/belfold/robotszemek-vigyazzak-majd-a-magyar-hatart-
7253216/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202102 
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8 A jelen alkalmazásai 

Azok az alkalmazások, amelyek már közismertek, megfelelő támogatással 

rendelkeznek 

Itt csak azokat az alkalmazásokat soroljuk fel; amelyek már kiforrottnak tekinthetők. A 

kísérleti stádiumban lévő alkalmazások a következő fejezetben kerülnek tárgyalásra. 

8.1 FPV alkalmazások 

Az FPV az angol „first person view” (első nézetes) kifejezés rövidítése. Ebben a 

felhasználásban a drónra szerelt kamera által közvetített élő képet küldi ki a drón a 

pilóta számára. 

Ez a megoldás real-time módon viszi át a kamera (feltehetően elég jó felbontású 

képét a pilóta számára, így az azt látja (valós időben) amit a drón „lát”. 

Ezzel a megoldással a drón nagyszerűen navigálható, úgy mintha a drónon utazna. 

Így a fényképek, videófelvételek beállítása is pontosan történhet. 

A képet a drónról általában a vezérlő egység képernyőjén lehet látni, de vannak olyan 

megoldások is, ahol a pilóta szemüvegére vetítik a képet. 

A kép minden esetben rádiós kapcsolaton kerül a pilóta elé, így nagy felbontású 

felvételek esetén elég nagy adatmennyiséget kell átvinni a rendszeren; rövid idő alatt. 

A kommunikáció meghatározott csatornákon folyik. A drónon lévő jeladó egy 

beépített antennán keresztül küldi a jeleket a pilótának. 

A közvetített kép megjelenhet az irányító szerkezet képernyőjén, a pilóta 

szemüvegén, okostelefonon, tableten vagy számítógépen. 

Nyilvánvaló elvárás, hogy a drón képes legyen a hatótávolságán belülről bárhonnan 

közvetíteni ami „lát”, hacsak nincs valamilyen akadály a rádióhullámok útjában. 

Talán ez az alkalmazás elégíti ki leginkább az ember repülés iránti vágyát. 

Ez a technológia volt a feltétele annak is, hogy kialakulhasson a drónversenyzés. 
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Az állatok megfigyelése mellett, azok követése, szokásaik megfigyelése is 

megvalósítható. 

Egyszerűen megvalósítható pl.: az, hogy a drón akkor szálljon fel, ha az adott 

területen feltűnik egy állat. Követheti azt egy ideig, azután hazarepül, az elkészített 

felvételekkel. 

Ha a felderítés, megfigyelés funkciót összekötjük bizonyos mesterséges Intelligencia 

alkalmazásokkal; a kutatásban nagyon hatékony eszközt kaphatunk. 

Óriási előnye ennek a megoldásnak, hogy a drón oda repül, ahova küldjük, anélkül, 

hogy nekünk vele kellene menni, és vissza is tud térni a megszerzett információkkal, 

vagy ha kell; közvetíteni tudja; amit „lát”. 

Ezért alkalmazható a mentésben, ellátásban, katasztófavédelemben. 

Hőkamerás megoldással megkereshetők elveszett, vagy elbújt személyek, élőlények. 

8.2.4 Egyéb képi alkalmazások 

Sok olyan szakma van, ahol a levegőből készített felvételek kiegészítik, tökéletesebbé 

teszik valaminek a leírását. 

Ilyen például egy ingatlan bemutatása, ahol az ügynök a levegőből készített felvételek 

segítségével impozánsan, teljes körűen tudja bemutatni az eladandó ingatlant. 

A levegőből készített felvételeket jól használhatják a profi fotósok, videósok, akik az 

események megörökítésén dolgoznak pl.: esküvők, társadalmi- vagy sportesemények. 

8.3 Térképezés, 3D 

A terepi adatgyűjtés legpontosabb és messze legolcsóbb módja a drónos 

felvételekkel készített képek feldolgozása. 

Az így gyűjtött adatok utólagos feldolgozása lehetőséget kínál a térképek, 3D-s 

modellek elkészítésére, tömegek mérésére. 



125 
 

Ezek a repülő eszközök gyorsak, nagy mennyiségű adatot kezelnek megfelelően 

pontosak és költséghatékonyak. 

Nem utolsó sorban – a nagyfokú automatizálás miatt – egyszerűen kezelhetők. 

A drónra helyezett LIDAR eszközzel négyzetméterenként 100 pont is meghatározható 

a 3D térképek elkészítéséhez 

(A LIDAR: Lézerszkenneléssel végzett távmérésen alapuló technológia a tárgyak 

[pontok] távolságának megállapítására.) 

Alkalmazása a lézerfény előállítása miatt, komoly energiát és így viszonylag nagy 

akkumulátort igényel.) 

A LIDAR távolságmérést végez; nagyon pontosan, de ettől a kapott pontfelhők nem 

színesek. 

Az érdekes lehet egyes esetekben, hogy nem csak felülről készíthetők felvételek, 

hanem az épületek oldaláról is; be lehet nézni olyan helyekre, amelyek szinte 

megközelíthetetlenek más módszerrel. 

A profi eszközök előre meghatározott repülési terv alapján, automatikusan is el tudják 

végezni az adatgyűjtési feladatokat. 

Egy profi drón a térképezéshez: 

 

  

A képekről kapott információkat utólag fel kell dolgozni, korrekciókat kell végezni 

rajtuk, hogy a kívánt eredményre jussunk. 
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Ezekhez a feladatokhoz rendelkezésre állnak a megfelelő számítógépes programok. 

A képekről szerzett információk alapján a fotogrammetria segítségével határozhatjuk 

meg a tárgyak, terepi objektumok alakját, méretét. 

(A Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság szerint: „A fotogrammetria 

a tárgyakról és környezetünkről származó hiteles információk beszerzésének 

tudománya és technológiája oly módon, hogy rögzítjük, mérjük és értelmezzük a 

fényképeket, valamint az elektromágneses spektrum egyéb jeleit.”) 

A szükséges információk beszerzéséhez (a fényképek elkészítéséhez), a drón repülési 

útvonalát, meg kell tervezni. A fotózás során szükséges képi átfedések tervezéséhez is 

vannak informatikai eszközök. 

A képek alapján fotogrammetriai szoftverekkel elkészíthetők az első szintű 

pontfelhők. 

Ezek a szoftverek általában azt feltételezik, hogy a képek mozgó eszközzel készültek; 

álló tárgyról. Ebben az esetben használható az SfM (Structure from Motion) eljárás, 

amelyet a gépi látás céljára fejlesztettek ki. 

Fényképek készítésével a begyűjtött adatok alapján készített pontfelhők színezhetők, 

utómunkálatokkal, a torzítások kiküszöbölésével; pontos térkép készíthető 

felhasználásukkal. 

Professzionális eszközöket használva 3-6 cm-es pontosság érhető el. 

Ennek segítségével kialakíthatók a valós méretekkel rendelkező 3 dimenziós virtuális 

alakzatok. 

A két eszköz (a fényképezés és a LIDAR) kombinálásával nagyon pontos és színeket is 

tartalmazó pontfelhők készíthetők. 

Az így kapott alakzatok pontossága centiméter alatti lehet.  
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A kialakított virtuális, valós méretekkel rendelkező színes alakzatok mérhetők, 

bejárhatók. 

Ezzel olyan feladatok végezhetők el, amelyek korábban nem, vagy csak sok mérés, 

komoly költségek árán voltak kivitelezhetők.  

Az így készült virtuális modellek megmaradnak; később is felhasználhatók, a 

változások újabb mérések segítségével követhetők.  

Ha a képek elkészítésénél hőkamerát használunk; nem csak a virtuális teret tudjuk 

tanulmányozni, hanem pl.: energetikai vizsgálatokat lehet végezni az épületeken. 

Ahhoz, hogy az elkészített virtuális alakzatok megfelelően pontosak legyenek; a 

méréseknek elég pontosnak kell lenniük, és a különböző torzításokat is kompenzálni 

kell. A mérések pontosságának megállapítására is kidolgoztak módszereket, hogy az 

eredmények minőségét meg lehessen állapítani. 

Ez azért is nagyon fontos, mert a tervezési, és kivitelezési munkák során felhasznált 

információk, amelyek végső soron a mérések eredményein alapulnak; a mérések és az 

adatfeldolgozás hibáit tovább viszik a feldolgozási folyamatban. Így a beépült hibák 

megjelennek a tervekben és a kivitelezést ellenőrző eredményekben is.  

Ez a nagyon jól használható és költséghatékony eljárás csak akkor fog általánosan 

elfogadottá válni, ha az eredmények pontossága, az esetleges hibák kiküszöbölése 

elfogadható szinten lesz. Különféle szervezetek, egyetemek, szakértők jelenleg is 

dolgoznak a megfelelő minőségbiztosítási feltételek kidolgozásán.  
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8.4 Mennyiségek megállapítása, állapot felmérés 

Sok olyan területe van a gazdaságnak, ahol a mennyiségek meghatározása 

(tekintettel arra, hogy a mérendő mennyiségek alakja szabálytalan), csak komoly 

nehézségek leküzdésével végezhető el. 

Az is előfordulhat, hogy megfelelő idő sem áll rendelkezésre a szükséges kézi 

mérések elvégzésére, így a szükséges mérések elmaradnak, és becsült adatokkal kell 

dolgozni. 

Ilyen helyzetek gyakran vannak: 

 az építőiparban, 

 a bányászatban, 

 a szállításnál, 

 a szemétkezelésben 

Fontos lehet, hogy a szabálytalan formával rendelkező anyagoknál, amelyek elég 

nagy mennyiségben, és nehezen mérhető, 3 dimenziós formában vannak jelen a 

munkafolyamatokban; azoknál is egyszerűen meghatározható legyen térfogatuk, 

vagy tömegük. 

Ilyen esetekben egy pontos, 3 dimenziós kép elkészítésével lényegesen 

egyszerűsíthető a mérés.  

Az előző pontban tárgyalt megoldással kialakítható a megfelelő pontháló, amelyen 

méréseket lehet végezni a mennyiségek megállapításához. 

Az így kapott mennyiségek képezhetik a szolgáltatás alapját szállítás, bányászat vagy 

pl.: szemétkezelés esetén. 

8.4.1 Építőipar 

Egy beruházás esetén az egész folyamatot végig lehet követni a drónok által készített 

felvételek kiértékelése útján. 
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Az összegyűjtött adatok alapján készített virtuális modellek hatékonyan kezelhető 

alapot szolgáltatnak a tervezési és modellezési feladatokhoz. 

A modellek segítségével rögzíthető a kiindulási helyzet, a kivitelezések során 

követhető a kivitelezések pontossága, az esetleges eltérések kimutatása, 

dokumentálása. 

A virtuális modellek megfelelő alapot biztosítanak az épületek tervezéséhez, 

modellezéséhez, az üzemeltetés feladatok tervezésére. 

Jól használható segítségükkel a BIM (Building Information Modeling) rendszer, amely 

egyre elterjedtebb az építőiparban. 

8.4.2 Bányászat 

A külszíni fejtésekben a drón technológi alkalmazása ma már szinte elengedhetetlen. 

A bányákban, és kőfejtőkben a felmérő drónok által szolgáltatott naprakész adatok 

elengedhetetlenek a vezetők, partnerek, alvállalkozók számára.  

Arra, hogy milyen feladatokat láthatnak el a drónok a bányászatban, jellemző, hogy 

egy ausztrál cég kifejlesztett egy olyan megoldást, amivel a drón nem csak külszínen, 

hanem a járatokban (ahol GPS jel sincs) képes navigálni. Le tud ereszkedni veszélyes 

területekre az emberek helyett, és ott méréseket tud végezni; így feltérképezheti a 

bányát. 

8.4.2.1  Készletkezelés 

A bányászatban a készletkezelés nem egyszerű feladat. A hagyományos kézi felmérés, 

és hosszadalmas számolás helyett a drónok gyorsan, pontosan mérik fel a 

készleteket. 

A drónok és a megfelelő szoftverek segítségével gyorsan előállíthatók a modellek, 

amelyek alapján a készletek azonnal előállnak. 
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Ez sokat segít a készletgazdálkodás javításában, biztosítja a kitermelésben az 

egyenletes minőséget. Ezzel jelentősen javíthatja a drónok alkalmazása a bányászati 

tevékenység piaci pozícióját. 

8.4.2.2 Tervezés és munkafolyamatok 

A drónok mérései alapján készített 3D modellek segítségével pontosan követhető, 

hogy a munkafolyamatok megfelelnek-e a terveknek. Az eltéréseket figyelemmel 

lehet kísérni, és ha szükséges; gyorsan lehet intézkedni. 

A helyszíni vezetők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a kitermelt mennyiségeket; 

egyszerűen összesítve az adott időszak kitermelését. 

8.4.2.3 Robbantások tervezése, ellenőrzése 

A drónok által rendszeresen végzett felmérésekből szerzett adatok megfelelő 

segítséget nyújtanak a bányákban és kőfejtőkben a fúrási és robbantási munkák 

tervezéséhez, és végrehajtásához. 

A robbanási terület egyszerűen ellenőrizhető az adatokból nyert 3D modellek 

segítségével. 

8.4.2.4  Egyéb lehetőségek 

 A drónok által szolgáltatott modellek segítségével a bányaterületen lévő utak 

tervezése, állapotának, esetleges mozgásának, szögeinek ellenőrzése egyszerűen és 

gyorsan megoldható. 

Folyamatosan oda lehet figyelni a biztonsági követelményekre. 

A naprakész modellek segítségével figyelemmel lehet kísérni az utak forgalmát, 

javítani lehet a forgalomirányítást. 

A drónok által gyorsan át lehet tekinteni az adott területet. Olyan részleteket is, 

amelyek a földről nem láthatók.  



131 
 

Az ellenőrzésekhez a drónok felvételei, egyszerre több helyről, több feladatra is 

használhatók. 

Figyelemmel lehet kísérni a munkafolyamatok során a védett területek határait.  

A drónok használata, nem utolsó sorban, feleslegessé teszi a személyes 

közreműködést olyan helyeken, amelyek a bányákban igen veszélyesek lehetnek. 

Ilyenek pl.: a gödrök alja, a nagy forgalmú utak, barlangok. Az ilyen területektől távol 

tartva a munkatársakat; a személyes biztonság jelentősen növelhető. 

Az egyéb veszélyek felismerése, kezelése is jelentősen javítható a naprakész 3 D 

modellek készítésével, a modellek adatainak mérésével (falak, lejtők, gödrök adatai), a 

modellek változásainak időbeli követésével. Ezzel követhető a falak mozgása, a 

törések csúszások veszélye előre jelezhető, amivel megakadályozható az emberek 

veszélyeztetése, a berendezések károsodása. 

8.5 Mezőgazdasági, állattenyésztési, erdőgazdasági felhasználás 

A mezőgazdasági alkalmazások területén eddig is gyorsan nőtt az a drónok 

használata, és várhatóan így lesz ez a továbbiakban is. 

A drónok lehetővé tették a precíziós mezőgazdaság kialakítását. 

A mezőgazdasági alkalmazásokra vonatkozó szabályozás le fogja képezni az úniós 

szabályokat, ahol szabályozni kell az üzemeltetés mellett a felhasználható anyagok 

körét is. 

Itt csak néhány területet emelünk ki, de ezen kívül még sok feladatra használhatók a 

drónok: Például az UAV technológiát számos országban a kártevők lokalizálására, (pl. 

kukoricamoly), gyomtérkép készítése, talajosztályozás, földhasználat, ültetvénytípus 

ellenőrzésére, állományfelmérésre, levélfelület-indexek kiszámítására, növényi 

magasság ellenőrzésére, terménybecsléshez, talajnedvesség becsléshez, 
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8.5.1 A mezőgazdasági drónok távérzékelésének elméleti alapjai 

A távérzékelés információk gyűjtése az elektromágneses sugárzás segítségével olyan 
módon, hogy közvetlenül nem érintkezünk a vizsgált objektumokkal. Ez teszi több 
más módszer mellett alkalmassá olyan körülmények közötti kutatásokra, ahol a 
vizsgálatot végző személy távolabb van a mérési helyszíntől.  

A jelenleg alkalmazott drón érzékelők a fény tartományban működnek 

 

Elektromágneses sugárzás (WIKIPEDIA) 

A drón érzékelők a mezőgazdaságban a sajátos méréseknek megfelelően csak a teljes 
elektromágneses sugárzások érzékelésére és annak feldolgozására szorítkozik. A 
teljes spektrumot nem lehet kihasználni, ezért a elsősorban a fény tartományára 
korlátozódik. 

 

Egyes drón típusokra (elsősorban katonai) kifejlesztették a még optikai leképezéssel 
megjeleníthető IR kamerákat is. 
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A megismert IR kamerák az infravörös “fényt” alap szinten képesek kezelni. Általában 
hőmérséklet mérésre használják annak ellenére, hogy a faktorok ismeretének 
hiányában a mérések nagy hiba határral használhatatlanok. 

Az előtanulmányok alapján a mezőgazdasági drón fejlesztések lehetővé teszik az 
elektromágneses tartományok mérésének kiterjesztését, amelyek esetlegesen 
analitikai szintűek is. (pl. mikrobás érintettségek felderítése). 

Összefoglalva a mezőgazdasági drónok esetében a távérzékeléses adatgyűjtés és 
adat feldolgozás jelentheti a minőségi mezőgazdálkodás egyik lehetséges kitörését. 

 Elsőnek tekintsük át röviden az EM spektrum tulajdonságait. Elektromágneses 
sugárzást minden, az abszolút 0 fok feletti objektum, jelenség kibocsát magából. 
Ennek oka gyakorlatilag a belső hőmozgásban keresendő. Ennek a sugárzásnak, mint 
ismeretes kettős tulajdonsága van. Részben hullámjellegű, de hogy megértsük a 
geometriai adatgyűjtés (pontos lokalizálás) menetét, az EM sugárzás másik 
tulajdonságát, a részecske tulajdonságot használjuk. Ez azt jelenti, hogy az 
elektromágneses sugárzás anyagi természetű is.  

 

Tehát a sugárzás egységnyi mennyiségekben egyenes irányban terjed egészen addig, 
míg ezt a mozgást külső körülmények nem befolyásolják. Így megmagyarázhatjuk 
azokat a fontos jelenségeket, mint például vetítősugarak, törés, energiaszint, stb.  

A távérzékelésben fontos hullámjellemző a hullámhossz, ami az egyik 
rezgésmaximumtól a másikig való távolságot jelenti. A frekvencia (rezgésszám), ami 
adott idő alatti, adott ponton megjelenő rezgésmaximumok száma (esetünkben a 
hullámhossz reciproka). Számunkra legelőnyösebb az EM spektrum rendszerezése a 
hullámhossz szerint, mivel a vizsgált jelenségek jórészt hullámhossz függőek, illetve a 
távérzékelés műszereinek felépítése, alkalmazási lehetőségeik szintén erősen 
függenek tőle.  

A mezőgazdasági “felderítő drónok” fejlesztésének esetében célszerű néhány 
fogalmat megismerni. Ezek ismert és alkalmazott vizsgálati és mérési technikák, de 
még nem készítették el a drónokra szerelhető érzékelők együttesét. 

8.5.1.1 Multispektrális leképezés  

Az úgynevezett multispektrális leképezés, fényképezés azért alakult ki, mert az álcázó 
festékek képessé váltak a hagyományos filmek színkombinációiban az élő növényzet 
hatását kelteni mind a látható, mind a közeli (fotográfiai) infravörös tartományban. 
Jelenleg is komoly probléma, hogy környezetünk objektumainak visszavert sugárzási 
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görbéiben előforduló kis hullámszélességű, de nagy amplitúdójú összetevőket 
kihasználva különbséget tudjunk tenni "látszatra" hasonló jelenségek között is, amit a 
közvetlenül a felszín alá teleptett objektumok esetében is felhasználhatunk. Az előzők 
alapján ezt teszi lehetővé a multispektrális (MS) leképezés, akár repülőgépről, akár 
mesterséges holdról. Legelterjedtebb típusuk az úgynevezett soros érzékelő, melynek 
alapelve a következő. Mivel a fejlődés lehetővé tette azt, hogy nagyszámú detektort 
kapcsoljanak össze egy sorrá, ez azt jelenti, hogy adott körülmények között több ezer 
elemi érzékelőt lehet összefűzni, ami által egyszerűsödik a képalkotó optika, és 
sorokon belül legalább megvalósul az egyidejű képalkotás (nagy felbontásban). 

E szerint a képalkotás egyik összetevője, a sorok képzése egy optikán (általában 
tükör) keresztül bejutó fénynyalábbal zárszerkezet beiktatásával a fókuszsíkban lévő 
nagyszámú (1000-5000 db) detektorral oldható meg. Ezek a detektorok alkotják azt a 
felületet, amelyek jeléből egy képsor kialakul. A képfelület a hordozóeszköz 
előremozgásával jön létre. Ennek a következő előnyei vannak. Csökkennek a 
geometriai torzulások, és mivel a detektorsor adat-kiolvasási sebessége nagyobb, 
mint egy letapogató tükör forgási sebessége, ezért nő a repülési irányú 
felbontóképesség is. A soros érzékelőknek van még egy előnye. A terepet letapogató 
tükör itt gyakorlatilag felszabadul, tehát alkalmas lesz meghatározott 
terepszakaszokra való orientálásra. Ezzel pedig sztereó-kiértékelést hajthatunk végre, 
vagy a képek készítési periodicitását lehet növelni (Pl. SPOT-HRV rendszer). Az MS 
rendszerek, mint képalkotó rendszerek egy szélesebb terepszakaszról adnak 
folyamatos, összefüggő képeket 5-6 csatornán, így ezek feldolgozásával gyorsan 
lehatárolhatók a bolygatott, részletesebb vizsgálatra szoruló területek, illetve alacsony 
repülés esetén még az alacsony, gyepszintű növényzettel borított felszínen is 
eredményesen kutathatók a telepítések nyomai.  
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8.5.1.2 Aktív lézer-szkennerek  

Az aktív lézer szkennerek (LIDAR) alapötlete szintén régebbi keletű, de a 
nagypontosságú alkalmazását csak az újabb helymeghatározó technológiák (GPS) 
bevezetése után valósíthatták meg. A módszer alapötlete a geodéziában ismert 
poláris helymeghatározáson alapszik. 

Haugyanis egy pontból (repülőeszköz) meg tudjuk mérni valamely tereppont 
távolságát és nadírszögét, akkor hozzá képest egyértelmű koordináta-meghatározás 
lehetséges a rendszer működési síkjában. A műszernek természetesen aktív elvűnek 
kell lenni, hogy a kibocsátott jelek futási idejét mérhessük. Egy valamilyen 
hullámhosszúságú lézersugár zárszerkezeten keresztül egy, a pásztázó rendszerekhez 
hasonló módon működő tükörre jut, amelyik segítségével letapogatja keresztirányban 
a felszínt. A terepről visszavert sugárzás egy detektorba jut, majd egy adatképző 
műszerbe. Itt megtörténik a távolságok számítása, az amplitúdó (feketedés) rögzítése. 

A gond a repülőgép helyzetének (vetítési centrum koordinátái, külső tájékozási 
elemek) ismeretével van. Mivel a folyamat folytonos leképezésű, ezért szükség van e 
paraméterek folyamatos ismeretére. Ezt csak a GPS berendezésekkel lehet nagy 
pontossággal meghatározni, gyakorlatilag utólagos feldolgozással. Ilyen módon 
végül is létrejön a terepszakasz 3D-s modellje (2. ábra). Az eljárás gyorsan fejlődik, 
létrehozták a földfelszínen működő típusait is. Legnagyobb probléma a 
leképezéseknél a különböző takarásokkal van. Ezt sztereó jellegű felvételekkel 
küszöbölhetik ki, természetesen a pontosság csökkenésével. 

Mivel a LIDAR nagyon rövid hullámhosszakon dolgozik (800-1200 nm), ezért a lézer 
távolságmérő képessége nagyon jó. Elmondható, hogy levegőből alkalmazva 
megfelelőgeometriai feldolgozás után a szétválasztó-képessége (geometriai 
felbontás) néhány cm-t is elér. Ebből a végleges képeken minden olyan jelenség jól 
detektálható, melynél az egynemű terepen ilyen néhány cm-es kiemelkedések 
találhatók, például szabályosan telepített aknák. Ez a jelenség önmagában is 
produkálhat eredményt, de amennyiben friss telepítésről van szó, a megelőző időszak 
felvételeit integrálva a telepítés utánival, a markáns különbségek (fizikailag 
elszíneződések) akár az ilyen kis mértékben is megbolygatott felszínt jelentik. 
Természetesen mindezekhez pontos geometriai előfeldolgozás szükséges. 
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8.5.1.3 Hiperspektrális műszerek  

Vannak olyan távérzékelő műszertípusok, amelyek a sávos letapogatású képalkotás 
folyamán nagyon sok (esetenként több száz) spektrális sávban, csatornán veszik az 
információt, ezzel a kiértékelés széles skáláját alakítva ki. Ezeknek az úgynevezett 
hiperspektrális műszereknek alapelve a következő. Egy optikai rendszeren és 
zárszerkezeten keresztül a bejutó fényt egy keskeny rés szabályozza. Ezzel elérhető, 
hogy egy expozíciónál csak a repülésre merőlegesen egy keskeny terepsáv vegyen 
részt a további képalkotásban. A sáv képe egy hajlítórácsra (prizmarendszerre) jut, 
amely minden egyes tereppont képét színeire bontja. A szétbontott spektrum 
(repülési irányban) és a terepsáv képe (keresztirányban) alkotja ezután a hozzájuk 
szerkesztett detektormátrixon megjelenő képet . Ebből az következik, hogy minden 
egyes expozíciónál (újabb képsáv letapogatásánál) egy teljes mátrixot kell kiolvasni a 
műszerből. Ez azzal jár, hogy a CCD-mátrix mérőkamaráknál néhány százszorosan 
gyorsabban kell az adatkiolvasást elvégezni, ami a mai technológiai szinten is nagy 
problémákat okoz. További, meggondolásra igényt tartó tulajdonság, hogy az így 
elkészülő képsorozat nagyon sok redundanciát tartalmaz, a spektrális viszonyok 
változása a gyakorlatban nem igényli a módszert. Ennek ellenére a módszer 
perspektivikusnak tekinthető, különösen olyan feladatoknál, ahol nincs tisztázva 
teljesen a vizsgálandó objektum spektrális viselkedése, illetve az objektum és 
környezete közel azonos jelenségeket produkál. Ilyen például a homokfelszín alá 
telepített akna, vagy régebbi telepítés esetén az őt fedő növénytakaró kismértékű 
elváltozása. 
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8.5.1.4 A mikrohullámú távérzékelő rendszerek (térképező radarok)  

A mikrohullámú távérzékelő eszközök kifejlesztése az optikai és infravörös 
módszerekkel párhuzamosan, ezeket kiegészítve történt. Az első mikrohullámú, 
távérzékelésre is alkalmas rendszerek már a második világháború után megjelentek. 
Alkalmazásuk előnye, a használat napszaktól való függetlensége és az időjárástól való 
csökkent függés már ekkor megmutatkozott. A mikrohullámú tartományban dolgozó 
távérzékelő eszközöknek két nagyobb csoportját különböztetjük meg, a passzív és az 
aktív eszközöket. A passzív mikrohullámú rendszerek a terep (környezet) saját 
mikrohullámú sugárzását érzékelik és mérik. Elsődleges feladatuk a hőmérséklet és 
nedvességtartalom meghatározása, illetve a terep-azonosítás. Az aktív műszerek a 
saját maguk által kibocsátott EM sugárzás visszaverődésének mérésével 
következtetnek bizonyos információkra. 

A terep érdességének, nedvességtartalmának vizsgálatától, a növényzet állapotán 
keresztül a terep topográfiai kutatásáig nagyon sok területet felölel alkalmazási körük. 
A távérzékelésben a legfontosabb mikrohullámú adatforrások a térképező radar-
rendszerek. Összefoglaló néven oldalra néző radaroknak (SLR vagy SLAR) nevezzük 
őket, mert ahhoz, hogy jó minőségű képet szolgáltassanak, a repülési útvonal mellett, 
arra merőlegesen kell a terepet letapogatniuk.  

8.5.1.5 Valós nyílásfelületű radar (SLAR-RAR)  

A térképező radarok legkorábbi, és egyben legegyszerűbb típusa a valós 
nyílásfelületű radar (RAR). Alapelve a következő: Egy adó-vevő antenna a repülőgép 
haladási irányára merőlegesen mikrohullámú impulzust bocsát ki, majd a visszavert 
jeleket érzékeli. A visszaverődés függőleges sávját mindkét irányban korlátozzák. A 
hordozóeszköz alatti területről össze-vissza kaotikusan jönnek a jelek (a kis 
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távolságkülönbségek és az impulzus hossza miatt), ezért itt a vételt szüneteltetik. A 
másik oldalon a visszavert jelek energiaszintje már úgy csökken, hogy nem lehet 
egyértelmű azonosítást végrehajtani, ezért korlátozzák a maximális terepi távolságot. 
Maga a végleges képjel egy bonyolult modulációs-demodulációs folyamat 
végterméke. Tekintsük át, hogy történik ebből a képalkotás. A radareszköz a 
repölőgép haladásával szinkronban újabb és újabb impulzussal sugározza be a 
terepet. Egy besugárzás végigsöpör a területen, és a soronkénti képalkotásra a 
visszaérkező jelek futási idejének különbségeit használja fel. A kép repülési irányú 
összetevőit az egymás után következő sorok alkotják.  

Mivel ezek szerint a képek folyamatos képalkotással készülnek, így a geometriai 
feldolgozásuk nehézkes (véletlenszerű hibákkal terheltek). Annyi a RAR-felvételek 
javára írható, hogy a hordozóeszköz külső tájékozási elemei közül a repülési tengely 
körüli forgásnak nincs hatása a geometriára, ez csak intenzitási problémákat okoz. 
Mindezek ellenére a RAR-felvételeknek sok előnye van. Az egyik a kvázi időjárás-
függetlenség, a másik a (csekély) lehatolási lehetőség a talajba, a harmadik pedig 
talán a legjelentősebb, hogy (a felbontóképesség függvényében) az esetleges 
bolygatás, telepítés hatására bekövetkező bármilyen talajszerkezeti és dielektromos 
változás a felvételeken kimutatható. 

 

8.5.1.6 Szintetikus (összetett) nyílásfelületű radar (SAR)  

A valódi nyílásfelülettel dolgozó, a repülési irányú felbontóképességet ebből levezető 
úgynevezett RAR térképező radarok (noha rengeteg újszerű információt szolgáltatnak 
a felszínről, és részben a felszín alól) legnagyobb problémája a repülési irányú 
felbontóképesség. Itt ugyanis a pixel méretét az antenna vízszintes nyílásszöge adja, 
ami az antenna hosszának és megmunkálásának függvénye. A gond az, hogy a 



143 
 

nyílásszög miatt a távolabbi területek felbontóképessége rohamosan csökken 
(szélesebb területről jön vissza egy jel). Ebből következik, hogy a RAR berendezéseket 
csak repülő gépekről lehet használni, műhold-pályáról a repülési irányú pixel-méretek 
akár kilométer nagyságrendűek is lehetnek.  

Azért, hogy a felbontóképesség csökkenésének problémáját megoldják, létrehozták 
az úgynevezett összetett nyílásfelületű radarokat (SLR-SAR). Ezek, noha jóval 
bonyolultabbak, drágábbak, egyre inkább terjednek. A SAR-eljárás a következő. A 
mikrohullámú impulzus a RAR-módszerekhez hasonlóan oldalirányban besugározza a 
terepet. Most azonban nem törekednek a lehető legkeskenyebb nyílásszög 
létrehozására. De a jelek vételénél nem csak az átlagos (a pixelméretet meghatározó 
egész terepelemre vonatkozó) futási időt és amplitúdót rögzítik, hanem a 
terepelemről beérkező jel fáziskülönbségét is (csak koherens hullámok esetén). Így 
egy képpont (adatkép-pont) gyakorlatilag a tereppont fázisképe. A letapogatási 
irányban a képrögzítés a RAR-hoz hasonló. A következő besugárzás nagy átfedéssel 
történik, így egy-egy tereppont mindaddig részt vesz a képalkotásban (adatkép), 
ameddig besugárzás éri. Az eltérés a fáziskülönbségek változásából adódik, hiszen a 
repülőgép közben elmozdult a terepponthoz képest. Ilyen módon a létrejött adatkép 
repülési irányban (az azonos ferde távolságok mentén) fázisképként, kvázi 
hologramként viselkedik (4. ábra).  

Az adatképből az "igazi" képet bonyolult matematikai vagy optikai eljárásokkal 
vezetik le, amely hasonló a hologram-képekből való látványkép előállításhoz. Ennek 
az utófeldolgozással létrehozott képnek az előnyei a következők: Belátható, hogy 
ugyan a repülési sávhoz közelebb a valódi (besugárzott) terepi pixelek kisebbek, de 
távolabb egy tereppont több adatkép-pont létrehozásában vesz részt. Ebből 
egyszerűsítve az következik, hogy súlyuk hasonló lesz a képalkotásban. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy az így levezetett képek keresztirányú felbontóképessége a ferde 
távolság gyökével növekszik, és a hullámhossz függvénye (nem függ a nyílásszögtől). 
Ha még figyelembe veszik azt is, hogy a terepi pixeleken belül egy pont 
fáziskülönbsége távolságkülönbséget jelent (és ez a leképezésre hatással van), akkor 
bonyolult számítások után a felbontóképesség nem változik és csak az antenna 
méretétől függ. Az ilyen feldolgozottságú (fókuszált) kép levezetett pixeleinek 
felbontása tehát független a repülési magasságtól, műholdpályáról is jó minőségű̋ 
adatokat szolgáltat.  

Itt megemlítendő egy nagy előny. Noha a leképezés folyamatos, és elvileg terhelt 
véletlenszerű geometriai hibákkal, ez a torzulási folyamat mégsem következik be. A 
SAR esetében mivel fázismérésről van szó, ezért a hordozóeszköz véletlenszerű 



 

elfordu
az ante
egy ele
először
merőle
kisebb,
irányra 
Emiatt 
esetén 

A SAR 
felisme
változá
óhatatl
ezért (s
válik. H
cm-es 
szerkez
előnye.

 

Mivel a
viszony
hogy a
elvileg 
fáziskép
kimutat
tehát ré
a felszí
közvetl

A rövi 
mezőga
kutatás
nagyérz

ulása, dőlés
enna nyílás
emre vona
r csökken 
ges irányn
 mint a n
merőlege

a teljes ké
térképkén

felvételek 
erésére vis
sára is, am
anul megv
sajnos a fe

Ha hosszab
mélységb

zet közvetl
.  

az eredeti
ylag bonyo
a hullámho

az 1 cm
pet felhas
thatók eze
észben a v
ni elváltozá
en felderít

ismertető
azdasági 
sok és k
zékenység

se(normális
sszöge álta
atkoztatva 
a nulláig, 

nak. Addig 
nyílásszög 
es keskeny
pterület gy
t használh

felhasznál
szonylag e
mit a sajá
változtatja 
elbontókép

bb hullámo
be való be
enül láthat

i táv érzé
olult trükke
ossz (1-10 
m-en belü

ználva, ez
ek a kis kü
változások 
ások kutat
tésére. (for

ben olyan
dón “feld

kísérletek 
ű felbontá

s esetben) 
al meghatá

a mért fá
majd növe
nincs baj 
fele. Ezutá

y sávban 
yakorlatilag
ató.  

ása a közv
egyszerű i
átos detek
a felette lé

pesség füg
t alkalmaz
ehatolásra
tóvá válna

kelt anyag
el azonnal k
cm) miatt 
li magass

zek integrá
ülönbsége
nagyon ki
ására, rész
rás: 09-A5-

 detektálá
derítési” l

alapján 
ás és az egy

nincs hatá
ározott terü
áziskülönb
ekszik. A d
ameddig 

án még ez
hozzák lé

g a véletlen

vetlenül a 
is lehet. E
ktálás „obj
évő talaj ví
ggvényébe
zunk, a sug
, így az 
k. Van azo

g gyakorla
kimutathat
a fázisrög
ági elmoz
ációja fázis
k is. A mó
is mértéké
zben pedig
-2009-007

ási folyama
lehetősége
készült 

yedi térspek

ással a leké
ületről úgy
ségek sor

doppler nu
ez, noha a
zt a spekt

étre a rög
nszerű hibá

felszín alat
Ez vonatk
ektumként
íztartalmát

en) ez a kü
garak képe

ott elhely
onban az e

atilag fázis
tók a terep
gzítés felbo
zdulások 
skülönbség
ódszert InS
ének kimut
g a kevésse
3) 

atokat ism
eket optim
terepi fe

ktrometriai m

épezési geo
y érkeznek 
ozata (dop

ulla-jel me
a dopler-sp
trumot szű
zítésre ke
áktól ment

tt elhelyez
ozik a ta
t” értékel. 
t, elektrom
ülönbség a
sek még h

yezkedő tá
ljárásnak e

sképek ös
pi változáso
ontása enn
is kimutat
geket hoz 
SAR-nak n
atására alk

el a felszín 

merhettünk 
malizálható
lvételeken 
méréstechni

ometriára U
vissza jele

ppler- frek
gfelel a re

pektrum el
űrik és a 
erülő jelcso
tes lesz, sík

zkedő obje
laj szerke
Mivel eg

mos tulajdo
a képen lá
hazánkban 
árgyak, ge
egy még n

sszege, ez
ok. Hozzáte
nek tört ré
thatók. Ké

z létre, me
nevezik. Az
kalmasak, 
alatti obje

k meg, am
ója. Az e

jól láth
ika alkalma

144 

Ugyanis 
ek, hogy 
kvencia) 
epülésre 
ltolódik, 
repülési 
oportot. 
k terület 

ektumok 
zetének 
y tárgy 
nságait, 

áthatóvá 
is a pár 
eológiai 
agyobb 

ért egy 
ehetjük, 

észe, így 
ét ilyen 
elyekből 
z eljárás 
részben 

ektumok 

melyek a 
előzetes 
ható a 
azása. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelen
analitik
látható
alapján

 

Az által

A szen
jelátala
termiku
energia
tovább

A pilót
csoport
működ
felelőse
szenzo

nlegi forg
kai mérése
an hagyom

n “hőkamer

lános isme

nzorok az 
kítók, am

us, kémiai,
a átalakító 
á : 

ta nélküli 
tosít-hatju
éséhez szü
ek, valami
rok.  

 

 

 

 

galomban 
ekre nem 
mányos 4K
rával” is fel

ertetésben 

automatiz
elyek vala
, mágnese
is, melyne

repülőesz
k. Felada
ükséges sz
nt a hasz

lévő drón
alkalmas 

K kameráva
l lehet szer

olvashatju

álásban az
amilyen fiz
es stb.) vill
ek jele tová

közök fed
tuk szeri
enzorok, m
nos teherb

nok méré
a mezőg

al ellátott 
relni. 

k:  

z emberi é
zikai jellem
lamos jele
ábbítható, 

élzetén el
nt két r

melyek a re
ben elhely

si pontoss
gazdaságb
érzékelő t

érzékszerve
mzőt, men
ekké alakíta
erősíthető

helyezett 
részre bo
epülési par
yezett távé

sága olya
ban. Az a
alálható, a

ek szerepé
nnyiséget 
anak át. A
, szűrhető 

szenzorok
nthatjuk 
améterek m
érzékelő, m

n hiányos
lábbi kép

amit az ism

ét veszik á
(pl.: mech

A szenzor 
és feldolg

kat sokféle
őket: a 
meghatáro
mérő, meg

145 

s, hogy 
en egy 

mertetés 

t, olyan 
hanikus, 
egyben 

gozható, 

eképpen 
drónok 

ozásáért 
gfigyelő 



146 
 

Ez azt jelenti, hogy a drón, mint légi eszköz távvezérléssel működtethető, fényképek 
és videó felvételek készíthetők, de semmi esetben használhatók (technikai 
színvonaluknak megfelelően) objektív analitikai mérésekre, annak ellenére, hogy 
bizonyos látvány elemek alapján következtetnek a növények állapotára. A problémát 
az jelenti, hogy a környezi faktorokat (pl. az infra kamerák esetében a nappali 
repülésnél a nap sugárzásának reflexiója) nem érzékeli és ez által „álnegatív és 
álpozitív” eredményeket produkál. A látható fénytartományban működő 4K kamerák 
esetében nincs korrekciós lehetőség a Nap helyzetének a meghatározására. A 
fénytartomány érzékelése reflexión alapszik és nem mindegy esetünkben, hogy a Nap 
sugárzásának „beesési szöge” milyen. 

 

A detektoroknak a környezeti tényezőket, mint faktor értékeket kell kezelni. Jelenleg 
ilyen összetett detektor alkalmazásról nincs tudomásunk. Egy korábbi kutatási 
témánál a technológia elméleti és kísérleti fejlesztése kidolgozásra került. Az 
adaptálás mezőgazdasági felhasználásra nem ütközik jogi akadályokba. Ez azért 
nagyon fontos fejlesztés, mert a korábban már ismertetett milliméter pontosságú 
helyzet meghatározás, vagy terület behatárolás teszi lehetővé a célzott, detektálást 
(mikrobás érintettségek topografikus feltérképezését) és annak gyors feldolgozott 
eredménye határozza meg a behatárolt terület permetezését. A rendszert 
automatikus üzemmódban is lehetne alkalmazni. A mezőgazdaságban bizonyos 
időszakokban szinte naponta szükséges az ún. állapotmeghatározást, vagy a 
változások rögzítése.  
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Összehasonlítás képen a mellékelt célzott IR mezőgazdasági felvételeken értékelhető 
és nem utolsó sorban mérhető módon ábrázolódnak az élettani vizsgálatok. 

   
 

Az előtanulmányok alapján bemutatott lehetőségek tovább fejlesztése és rendszerbe 
állítása a precíziós mezőgazdasági termelés hatékonyan növelheti. Említést kell tenni 
arról is. hogy egy célzottan mezőgazdasági mérő drónt célszerű kiegészíteni egy 
mintavételező eszközzel. A mezőgazdasági területen belül csak drónnal lehet 
megközelíteni pl. a gabona táblában egy búzát, vagy kukoricát. A tervezés alatt álló 
hibrid drón lebegéssel és finom irányítással alkalmas arra, hogy a vélelmezett érintett 
területről laboratóriumi vizsgálatra alkalmas mintát vegyen. 

8.5.1.7 A mezőgazdasági drónok lehetséges használatának alapelvei 

A tanulmány előre vetíti a mezőgazdaságban a drónok mindennapi használatát. Ezért 
a mezőgazdasági drónok lehetséges használatának alapelveit célszerű lefektetni. 

1. A mezőgazdasági drón felhasználása adott területre korlátozódik. 

2. A mezőgazdasági drónok alacsony repülési magassága lehetővé teszik, hogy 
ezeket ne repülőgépekként kezeljék. 

3. A mezőgazdasági drónok esetében javasolt minden esetben két különböző 
eszközt használni a) felderítő és vizsgáló b) permetező és ellátó. 

4. A mezőgazdasági drónok esetében meghatározott évszakban (tavasz, nyár) 
céleszrű egy a mezőgazdasági tábla mellett elhelyezkedő dokkoló állomást 
felállítani. Ezek a dokkoló állomások alkalmasak az automatikus repüléshez 
szükséges feltételeket biztosítani.  

5. Mindkét drón típust javasolt kifejezetten mezőgazdasági ellátásra fejleszteni. 
Elsősorban a „repülési idő” növelését kell sokszorosára emelni. A jelenlegi 15-
20 percről 6-8 órára emelni. Ezt csak egy már a tervező asztalon lévő “hibrid 
drónok” képesek biztosítani. 

6. Elengedhetetlenül fontos az automatikus mérés és permetezés, illetve a 
permetezés eredményének kontroll felvételezése. Ez külön szoftveres 



149 
 

programnak kell biztosítani. A előzetes tervekben történt felvetés a 
távfelügyeleti rendszerre is kitért. 

 

 

 

 

A vázlatosan leírt mezőgazdaság drón technológia kellő mértékben általunk kutatott. 
A mezőgazdasági drónok használata szinte lehetetlenné válna, ha a repülési 
szándékot 30 nappal előre be kellene jelenteni.  

A drónok detektálási és permetezési alkalmazásának új fejlesztései figyelemmel 
vannak arra, hogy a lehető legtöbb használható információt gyűjtsön be (felderítő 
drónok). A lokalizált érintett területek precíziós permetezése külön programozást 
jelent. A mezőgazdasági csúcs igényben a drónok használata folyamatos. A felderítést 
követő célzott permetezés hatékonyságáról úgy lehet meggyőződni, hogy a szenzor 
drónnal készített kontroll felvételezés automatikusan értékeli a hatékonyságot. Nem 
várt meteorológiai esemény után is célszerű kontroll méréseket végezni (permetezést 
követő eső), amit szintén automatizálni lehet.  

Ha figyelembe vesszük azt, hogy mezőgazdasági alkalmazásnál a drónok repülési 
magassága az 50 métert nem haladhatja meg, sőt bizonyos esetekben akár 2 méteres 
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magasságban kell repülni, vagy lebegtetni a drónt, akkor az egyértelművé teszi, hogy 
egy általános drónpilóta vizsgával rendelkező mezőgazdász ezt nem tudja elvégezni. 
Ezért szükséges az új típusú mezőgazdasági drónok esetében az automata vezérlés 
biztosítása. Ideális esetben 15-20 méter az ajánlott átlagos repülési magasság (Az 
ezzel kapcsolatos előkutatások és kísérletek is bizonyították a sajátos repülési 
követelmények biztosításának szükségességét).  

A mezőgazdasági (erdészeti és vadgazdálkodási) drónok esetében javasolt kétféle 
technikai és irányítási innováció biztosítása. 

A permetezés esetében a számítások és a kísérletek azt mutatták, hogy 
meghatározott meteorológiai esetekben a permetezés akkor hatékony és vesztesség 
mentes, ha például egy gabonatábla felett 2 méteren repül a permetező. Ez teljesen 
kizárja azt, hogy a polgári és katonai repülésben bár milyen kockázatot jelentene ezek 
üzemeltetése. Javaslat, hogy minden mezőgazdasági drónt elektronikus jelrendszer 
segítségével regisztrálni lehessen. A regisztráció előre meghatározott területre 
vonatkozzon.  

Mezőgazdasági drónok esetében célszerűtlen egy adott területet elhagyni. A fenti 
vázlatosan leírt, de háttér tanulmányokkal alátámasztott fejlesztés megkívánja, hogy 
széria gyártású drónok,  kifejezetten a mezőgazdasági alkalmazásra használható 
repülő eszközök lehessenek.  

8.5.1.8 b). Milyen elvárásoknak kell megfelelni: - a felderítő nevezzük 
“mezőgazdasági drón detektorok” akkor hatékonyak, ha képesek akár 
4-5 órát is a levegőben tölteni úgy, hogy az idő jelentős részében lebegő 
üzemmódban vannak.  

A tervező asztalon elkészített új típusú drónok (hibrid drónok) energia takarékos 
működés mellett (előzetes számítások alapján) képesek akár 5-8 órát a levegőben 
tölteni. Javasolt, hogy egyes nagyobb mezőgazdasági táblánál az ilyen típusú drónok 
képesek legyenek a terület határán egy speciális állomáson dokkolni, sőt adott 
esetben automatikusan a gondola-gondolák detektorait cserél tudják, illetve a 
permetező drónok esetében automatikusan képesek legyenek a permetező szert 
felvenni.  

A “hibrid drónok” további előnye, hogy minimális a zajterhelése és az alacsony 
repülési magasság miatt használható kötött üzemmódban is működni.  

A képen látható kötött és rögzített drón nagy teljesítményű elsősorban katonai 
felhasználásra készült. 
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Napjainkban már lehetőség nyílik arra, hogy valamilyen elektronikus rendszerbe 
folyamatosan üzenetet küldjön pl. a dokkoló egység (drónjelek és összes feldolgozott 
információ) mobil telefonra, valamint ugyan ezen a módon a teljes komplex 
drónegység üzemeltetése is biztosított legyen. 

 

A mezőgazdasági drónok dokkolási lehetősége lehet mobil egység és lehet fixen 
telepített ideiglenes állomás. 

8.5.1.9 Sugárfelderítő drónok a mezőgazdaságban 

Célszerű értelmezni a teljes elektromágneses sugárzás érzékelését a 
mezőgazdaságban, ha annak van értelme. A fentiekben ismertetett elsősorban multi 
spektrális detektorok mellett léteznek más érzékelővel felszerelt drónok is. A képi 
mellékletben látható brit „sugárfelderítő “ drón kérdéseket vet fel. 
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Ez a folyamat a gyenge kölcsönhatás eredménye. A neutron protonná alakul át egy 
virtuális W-bozon kibocsátása során. Kvark szinten a W emisszió során egy d-kvarkból 
u-kvark lesz, mellyel a neutron (egy u-kvark és kettő d-kvark) protonná (két u-kvark és 
egy d-kvark) változik. A virtuális W bozon ezután bomlani kezd egy elektronná és egy 
antineutrínóvá. A béta-bomlás leginkább atomreaktorokban fordul elő, ahol 
neutronban gazdag melléktermékek keletkeznek. Szabad neutron is elbomolhat 
hasonló módon. Maghasadásos reaktorok bőséges forrásai elektronoknak, 
antineutrínóknak. 

8.5.1.9.2 Pozitív béta-sugárzás (β+, pozitronkibocsátás) 

Egy instabil, protonfelesleggel bíró atommag pozitív béta-sugárzóvá válhat, ezt 
pozitron bomlásnak is hívják, ahol a proton neutronná alakul át és mellette egy 
pozitron és egy neutrínó keletkezik. Pozitív béta-bomlás csak akkor történhet az 
atommagban, amikor a keletkező atommag kötési energiájának abszolút értéke 
magasabb, mint az eredeti atommagé. 

 

A sugárzások esetében ismerni kell az alapvető sugárzási típusokat. 

Az egyszerű ábrán lehet látni, hogy a sugárzások érzékelésének lehetősége 
korlátozott. A természetben nem fordul elő olyan nukleáris folyamat, amely 
közvetlenül veszélyezteti az életet. Ezért a mezőgazdaságban nincs értelme a talaj 
összetételének radiokatviv izotópjainak vizsgálatára. drónos méréssel kizárhatjuk a 
sugárzások mérését annak ellenére, hogy nagyon fontos a növények ion mátrixában 
például a K40 jelenléte. Ezt szükséges talajösszetételi vizsgálatok meghatározni. 
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Kétséges, hogy drónnal természetes sugárzásokat mérni lehessen. Ha csak nem az 
átlagos háttér sugárzás mérésére kalibrálták a drónt, de akkor a repülési idő 
növelését biztosítani kell. 

 

Visszatérve a mezőgazdasági drónok napi alkalmazásának lehetőségeihez 
elgondolkodtató, hogy egy előre programozott alacsony repülési magasságban 
naponta több órát a repülő drónok esetében értelmezhető lenne az alábbi 
követelmény rendszer. 

 

 

 

8.5.2 Permetező drónok 

A permetező drón a mezőgazdaságban a legegyszerűbb, legelterjedtebb, és 

leghatékonyabb alkalmazás. 

Ezzel a megoldással hatékonyan kezelhető a föld, a növények védelme, de irtani lehet 

a szúnyogokat is. 
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Ilyen drónokkal esetenként pótolni lehet a talaj nedvességtartalmát, műtrágya 

igényét is. 

 

Mezőgazdasági permetező drón 

 

Ez a technológia nap mint nap új termékek formájában jelenik meg a piacon. Egyik 

legfrissebb ilyen hír, hogy egy malajziai startup, a Poladrone pedig légi megoldásokat 

kínál a mezőgazdasági ipar számára. Növényi permetező drónjuk, a PV16S tartály 

kapacitása 16 liter, felfelé szórása pedig 3 hektár óránként. Ez kiemelkedő 

teljesítményt jelent a permetező drónok tekintetében napjainkban  Professzionális 

irányítóval és teljesen automatizált repülési alkalmazással rendelkezik. A Polardrone a 

növények felderítésében és a precíziós mezőgazdaság légi felmérésében is nyújt 

szolgáltatásokat (startus-insights.com, 2020). 

8.5.3 Növények megfigyelése 

A növények megfigyelése a precíziós mezőgazdaság egyik fontos feladata. A drónok 

segítségével a látható tartományban készített felvételek, vagy a hőkamerák felvételei 

mutathatnak olyan eltéréseket, amelyek kezelése fontos lehet a megfelelő termés 

eléréséhez. 
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A fertőzött, vagy száraz növények levelei másként jelennek meg a fényképeken, a 

hőkamerás felvételeken, így meghatározhatók a problémás területek GPS koordinátái. 

Ezzel a módszerrel gyorsan, hatékonyan, és persze költségkímélő módon lehet 

beavatkozni. Ezzel gyorsan lehet reagálni, megakadályozva a problémák eszkalációját, 

és csak annyi anyagot kell használni a probléma elhárítására; amennyi szükséges. 

8.5.4 Erdészet 

A drónok az erdészetben is jól használhatók. 

Segíthetnek az állomány felmérésében, a károk felderítésében, a szükséges 

beavatkozások felderítésében. 

Segíthetnek a tűzmegelőzésben pl.. a veszélyes tevékenységek felderítésében, a 

lopások felderítésében, az erdő részletes felmérésében. 

Ugyanígy lehetőség van pl.. az állatállomány felderítésére, egyes állatok követésére, a 

takarmány célba juttatására. 

Felhasználhatók a drónok az állatállomány felmérésére vagy az esetleges állatkárok 

felmérésére, de tudományos célokra is, az állatok szokásainak felderítésében, 

megfigyelésében. 

8.5.5 Mezőgazdasági drónok üzemeltetésének oktatása 

Arra, hogy milyen jövő előtt állhat a drónok mezőgazdasági makalmazásai, jellemző, 

hogy a Széchenyi István Egyetem – az országban először - indít mezőgazdasági és 

környezetvédelmi célú alkalmazásaihoz szorosan illeszkedő – drónirányító és 

adatelemző szakirányú képzést. 

A képzés célja (többek között) az agrárium és a precíziós növénytermesztés területén 

ennek a technológiának az alkalmazása. 

A digitalizált mezőgazdaság számára kulcskérdés lesz a drónkezelés és a drónokkal 

gyűjtött nagy mennyiségű adat feldolgozása. 
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A Digitális Fejlesztési Központ szakmai támogatásával a Széchenyi István Egyetem 

Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kara Budapesten, Győrben és 

Mosonmagyaróváron indít el először drónirányító és - adatelemző szakmérnök 

képzést. Itt a cél a távérzékelési és képfeldolgozási ismeretek megszerzése. 

8.6 Időjárás előrejelzés 

Az időjárás előrejelzésben szintén jelen vannak a drónok. Érdekes amúgy, hogy ahogy 

a többi területnél is megfigyelhető, itt is a legnagyobb érv a drónok használatára az 

volt, hogy sokkal olcsóbb, mint bármilyen más eszköz. 

 

14. ábra ‐ Ramanathan drónjai felszállásra várakozva Dél‐Koreában 
(Everts & Davenport, 2016) 

Az, hogy ma már itt is használjuk ezeket az eszközöket, egy embernek köszönhető, 

Professor V. ”Ram” Ramanatham-nak, aki a Scripps Institution of Oceanography, azaz 

Srcipps óceanográfiai intézet professzora. Több mint 10 éve használt először 

drónokat, egy a levegőszennyeződést vizsgálni hivatott küldetés miatt, amikor is 

rájött, hogy a repülőgépek használata nagyon drága, és valójában a drónok 

ugyanarra képesek, mint azok a repülőgépek, amiket használtak. Arról nem beszélve, 

hogy ezeket a gépeket olyan helyre is be tudták vetni, ahova pilóták nem szívesen 

repülnek be, ugyanis életveszélyes helyzetek is előállhatnak. Ennek a kutatásnak 
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köszönhetően végül megállapították, hogy a korom a második legnagyobb 

hozzájáruló tényező a globális felmelegedéshez (Everts & Davenport, 2016). 

Nagyon sok olyan időjárási körülmény előfordulhat, amikor is, egy pilóta például nem 

szállhat fel, és ezért nem tudnak olyan képet közvetíteni egy adott jelenségről, mint 

szeretnének. Ugyanakkor ez a drónokkal megváltozott, amikor is szinte bármilyen 

körülmény esetén fel lehet őket küldeni, anélkül, hogy emberéletet kockáztatnának. 

Az olyan gépek, amiknek gyűjtőneve, az AeroVironment Global Observer 

folyamatosan szemmel tudja tartani az éppen kialakuló időjárási viszonyokat, s 

azokról képeket és adatokat küldve, folyamatosan naprakészen tartja a 

meteorológusokat. Ezeken a gépen ráadásul olyan eszközök, berendezések vannak, 

melyeknek hála, a meghibásodás szinte lehetetlen, így akármilyen vihar dúl képes az 

adatokat átvinni, vagy, ha a bázissal történik valami, akkor más módon küldi át az 

adott információhalmazt. Ez a gép több, mint 6 napon át képes 1700-20000 méteres 

magasságon repülni, anélkül, hogy le kellene szállnia, s mind ezalatt 1000 kilométeres 

területet lát be.  

 

8.7 Felderítés, mentés 

Ezeken a területeken már most is használják a drónokat. Ausztráliában már 2018-ban 

vetettek a vízi mentésben drónokat. Ott a lakosság nagy része a tengerpartokon él, 

így elég sok a vízi baleset. A szörfösök különösen ki vannak téve a veszélyeknek. 

Előfordult, hogy drónlól dobtak mentőövet a bajba jutott szörfös számára. 

A vizből való mentés, illetve az azt megelőző keresés, különösen viharos időben 

komoly kockázattal jár a mentők számára is. Egy fentről, nagyobb látószögben 

keresni képes, hőkamerás drón gyorsabban megtalálja a bajba jutott embert; így a 

mentés célirányosabb és gyorsabb lehet. 
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Az ausztrál LittleRipper cég fejleszt kifejezetten vízi mentésre drónokat, amelyek 

speciális tudásukkal felderítik, életmentő elsősegélyt nyújthatnak a vízben bajba jutott 

embereknek.  

 

 

 

Több magazin írt arról már 2014.ben, hogy a holland Dreft Műszaki Egyetemen 

készítettek egy beépített defibrillátorral felszerelt drónt. Ennek azért is nagy a 

jelentősége, mert így a szükséges dfibrillátor jóval a mentők megérkezése előtt a 

beteg segítségére lehet. 

Az országos mentőszolgálat is foglalkozik azzal, hogy ilyen berendezéseket szerezzen 

be, és üzemeltessen. (MIT hír, 2018 június) 

A német tűzoltóság már használ kicsi drónokat az esetleges mérgező anyagok 

felderítésére. Ezek az eszközök be tudnak nézni egy magas ház felső emeleteire, hogy 

észrevegyék az esetleg fönn rekedt túlélőket. 
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Eltűnt emberek keresésében is alkalmazzák a drónokat sok helyen. Az Interneten 

található információk szerint Magyarországon is foglalkoznak a gondolattal. 

A drónok sokkal közelebb tudnak repülni a talajhoz vagy a fákhoz, odajuttatásuk is 

olcsóbb, mint egy helikopter alkalmazása. 

Komoly előnye a drónok használatának a gyors, és pontos dokumentálás. Egy 

katasztrófa sújtotta terület átvizsgálásával nem csak a mentés lehet célirányosabb és 

gyorsabb, hanem a bekövetkezett károk dokumentálása is megtörténik. 

A hegyi mentés is olyan terület, ahol a drónok sokat segíthetnek, a felderítésben, de 

esetenként a mentésben is. 

A magasabb hegyeken, a ritkább levegő, a levegő kiszámíthatatlan mozgása miatt; a 

helikopterek alkalmazása nagyon veszélyes lehet. Ilyen esetekben a keresés, felderítás 

feladatát a drónok (esetenként hőkamerával), sokkal olcsóbban és gyorsabban meg 

tudják oldani. 

Olyan megoldás is elképzelhető, hogy a veszélyes helyen mozgó emberek visznek 

magukkal drónt, amely veszély esetén az összes szükséges adattal képes a 

mentőállomásra repülni, ezzel elősegítve a célirányos, gyors mentést. 

Erre csak azért van lehetőség, mert a drónok súlya nagyon kicsi lehet, és 

üzemeltetésük sem kifejezetten drága. 

8.8 Rendészeti alkalmazások 

A drónok rendészeti alkalmazása elkezdődött, de a jövőben ezeken a területeken is 

komoly fejlődés várható. 

Jól használhatók a bűnüldözésben, a bűnmegelőzésben, vagy a határvédelemben. 

Különösen fontos ez most a migrációs helyzet ismeretében. 

Már most vannak olyan drónok, amelyek valamilyen MI rendszer segítségével 

képesek az arcfelismerésre, vagy rendszám azonosítására. 
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8.9 Ingatlan és biztosítási szolgáltatások. 

8.9.1 Ingatlan 

Adott ingatlan dokumentálása légi felvételek készítésével részletesebb, pontosabb 

lehet, mint csak földről készített képek esetében. 

Az olyan ingatlanokról, amelyek pl.: hegyoldalba épültek a környezetükről is érdemes 

(időközönként) 3 D modellt készíteni, hogy a csúszásveszély kiderülhessen. 

Hőkamerával az ingatlan hő leadása is pontosan vizsgálható. Dokumentálható, ha 

valahol a szükségesnél több hő távozik. 

 

8.9.2 Biztosítási szolgáltatások 

Biztosítási károk esetében sokszor problémás lehet a károk gyors felmérése, ami 

elősegítené a valós kár megállapítását, és rendezését. 

Levegőből készített felvételekkel, gyorsan, akár nagy területeket is átlátva 

felmérhetők a károk. 

Az is sokat segíthet, ha pl.: a biztosítás megkötésekor készültek felvételek és azok 

összehasonlíthatók a kár bekövetkezte utániakkal. 
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A drón által készített (koordinátákkal is ellátott) felvételeken nagy pontossággal 

állapíthatók meg a változások, módosulások. 

8.10 Drón versenyzés 

Mint általában a mozgó műszaki újdonságok esetében, a drónok esetében is 

kialakultak versenyek. 

Ezek a versenyek látványosak, izgalmasak, ezért nagyon népszerűek is. 

Várhatóan ez a terület is növekedni fog; egyre többféle versenyt fognak rendezni; 

egyre több kategóriában. 

Ausztráliában 2014.ben rendezték az első drón versenyt. Magyarországon 2016-ban a 

Velencei tónál volt először ilyen verseny. 

Mára ez a sport komoly támogatottsággal, nemzetközi szabályrendszerrel működik. 

A gyártók is készítenek ma már kifejezetten erre a célra gyártott gépeket. 

A szabályok pontosan leírják, hogy milyen drónokkal lehet versenyezni. 

A versenyeken a pilóták FPV kamerákkal felszerelt drónokkal versenyeznek, így jól 

tudják vezetni repülő eszközüket. 

A versenyek lehetnek zárt térben, vagy a szabadban is. A versenyzőknek akadályokkal 

nehezített pályákon kell végigmenniük. 

A nemzetközi versenyek helyszínén pl.: az alábbiakat kell betartani: 

 Videóátviteli rendszer a fedélzeti kamerákhoz. 

 Rádiófrekvenciás felügyeleti rendszer (szkenner / spektrum analizátor). 

 Képernyő (k) a nézők számára a fedélzeti kamerák videóinak és az 

eredményeinek megjelenítéséhez. 

 Eseménykezelő szoftver (regisztráció, ütemezés, rajzok, eredmények és 

elhelyezés). 

 A nemzeti biztonsági előírásoktól függően egy könnyű védőhálóra lehet 

szükség a nézők elválasztásához. 

Ma már a versenyek több osztályban zajlanak; többféle lebonyolítási rend szerint. 
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dronexpert.hu 

A legnagyobb külföldi versenyek egyike a Drone Racing League, amely egy 

pontozásos verseny, ahol a pontokat a pilótak több futam alatt gyűjthetik. 

Azokon a versenyeken, ahol sok pilóta indul; rendeznek kvalifikációs és egyenes 

kieséses szakaszokat is. 

A pilótáknak meghatározott számú kört kell teljesíteniük; megadott időn belül, és a 

rangsort az elért időeredmények határozzák meg. 
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9 A (közel)jövő lehetőségei 

Olyan alkalmazási lehetőségek, amelyek már elkezdődtek, vagy kísérleti stádiumban 

vannak, és amelyek kiteljesedésére a közeljövőben számítani lehet. 

A jövő lehetőségei között meg kell említeni, hogy várhatóan lesznek drón kölcsönző 

cégek, de lehet saját, több funkcióra is használható drónunk is. 

A további növekedést erősen gátolni fogja, ha a drónok országos, bárhol, bármikor 

elérhető szervize nem lesz megoldva. 

9.1 Csomagszállítás 

A csomagok, szállítása a drónok fő tevékenységi köre lehet a jövőben. A kisebb 

csomagok esetében ez már ma sem jelent gondot. 

Szállítmányozás kapcsán nem csak az Amazon Prime-ra gondolhatunk, aki 

reklámjával, amiben egy drónnal szállítják az ajtónkig a csomagot, meghódította a 

világot. Az UPS is kísérletezik ilyen témában, például legutóbb, ahogy egy 

csomagszállító kamionjukról elindították a drónjukat, amely miután leszállította a 

csomagot, egy másik helyen szállt le a kamion tetejére (cnbc.com, 2017). Vagy akár 

ott van a Matternet nevű startup, akik először Haiti-n tűntek fel, amikor is 

segélycsomagokat szállítottak oda, ahova más nem tudott. Ezután pedig a Dél-Afrikai 

királyság Lesotho tartományában levő Maseru városban kezdtek el drónokkal vért 

szállítani (Wang, 2015). 

Ugyanakkor nem csak csomagszállításra lehet használni ezeket az eszközöket. Dubai-

ban már tesztelték azt a kínai cég által tervezett drónt, melynek neve Ehang-184. Ez a 

drón legfeljebb 120kg szállítására képes, szóval körülbelül egy személy szállítása egy 

aktatáskával. A gép 300 méter magasra tud felrepülni és maximum 50km-t tud 

megtenni, vagy körülbelül fél órát, maximum 100km/h-ás sebességgel. Az utasnak 

csak a célt kell kiválasztania és azt egy központból ellenőrizve, a drón egy program 
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Beltéri drónok . csomagszállítás a raktárban 

Az amerikai Amazon cég 2020-ban megkapta az engedélyt a drónos 

csomagszállításra. 

Persze ez a megoldás is rejt veszélyeket. 

A csomag tartalmazhat nemkívánatos dolgokat is; kábítószert, robbanóanyagot, stb. 

Ezekkel a lehetőségekkel is foglalkozni kell. 

9.2 Mentés, katasztrófa elhárítás, rendészet 

Már vannak eredmények ezeken a területeken (lásd: 4.6), de az ilyen alkalmazások 

köre is jelentősen fog bővülni. 

Nagyon sok olyan veszélyes hely van, (víz, hegyek, hideg területek, barlangok) ahol a 

mentőcsapatok felderítési munkája is komoly veszélyeket rejt magában, és elég 

hosszú ideig tart. Nem utolsó sorban, pl.: egy helikopteres felderítés több százszor 

drágább és sok esetben veszélyesebb is, egy drónos megoldásnál. 

A mentésben, katasztrófaelhárításban további lehetőségek lesznek a drónok számára. 



167 
 

Drónokkal nagyszerűen lehet dokumentálni is a kialakult helyzetet, és azt is ami az 

egész mentés, katasztrófa elhárítás során történt. 

Az utólagos feldolgozással pedig sokat lehet tanulni a történtekből. 

Ugyanez a helyzet a rendészeti alkalmazásokkal is. A drónokon alkalmazott MI 

megoldások már ma is lehetővé teszik, hogy a drónok aktívan is közreműködjönek a 

feladatok végrehajtásában, ne csak „szemlélői” legyenek az eseményeknek, hanem 

képesek legyenek pl.: üldözni egy adott rendszámú gépkocsit. 

9.3 Drónok bérbeadása, adatelemzés üzemeltetővel 

Amint a drónok kezdenek mind jobban elterjedni; kialakulnak a drónos szolgáltató 

cégek is. 

Lehet majd drónt bérelni; adott ideig, vagy egy-egy feladat megoldására. 

A szolgáltató cégeknek pedig fel kell készülniük arra, hogy egyre nagyobb 

forgalomban kell megoldani a drónos szállítást. 

Az is elképzelhet, hogy a forgalom korlátozása érdekében a drónos szállítás úgy fog 

működni mint a repülőgép anyahajók. Gépkocsival a közelbe szállítják a csomagokat 

és onnan viszik a drónok a 10. emeletre a címzetthez a csomagját. 

Ugyanígy mehet ez akkor is, ha egy repülőgép szállítja a repülőtérre a csomagokat és 

onnan viszik szét a drónok a címzetthez. 

A drónok bérlete és üzemeltetése olcsóbb lehet, mintha magunk használnánk 

időnként a drónunkat, de ennél talán fontosabb, hogy az összegyűjtött adatok 

elemzéséhez, kiértékeléséhez olyan programokat kell használni, amelyek kezelése 

sem egyszerű. 

Lehet, hogy egyszerűbb lesz szakembert is bérelni a drónnal, egy-egy bonyolultabb 

feladatra. 
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9.4 Egészségügyi alkalmazások 

Az egészségügyben a betegek és a készítmények egyaránt fontos feladat. 

9.4.1 Szállítás 

Ki ne látta volna már Budapesten, amikor egy sügős vérszállítás miatt szirénázó 

gépkocsi igyekszik az utcán. 

Ezt a vérszállítási feladatot bizonyosan hatékonyabban lehetne megoldani drónnal. 

Az alábbi drón láthatóan egészségügyi csomag szállítását végzi: 

 

Amerikában, a Las Vegasban székelő Walmart áruház a Quest Diagdostics céggel 

együttműködve COVID-19 teszteket szállít ki Las Vegasban a megrendelőkhöz. 

Ezt Magyarországon is meg lehetne csinálni, és nem kellene napokat várni a tesztelő 

mentősökre. 

Németország északi részén a szigetvilágba drónokkal tudják eljuttatni a 

gyógyszereket éjszaka vagy rossz időjárási körülmények esetén. 

9.4.2 Mentés 

A drónok a mentéssek során is jó szolgálatot tehetnek. 

A baleset helyszínét felderítő drón, még mielőtt a mentő vagy a rendőr odaérne; tud 

információt szolgáltatni a helyzetről. ami akár emberéleteket is menthet. 
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A távolabbi jövőben elképzelhető olyan megoldás is, amikor a drón viszi kórházba a 

sürgősen ellátandó beteget.  

Vannak már ilyen drónok, de általános alkalmazásukhoz még kellenek fejlesztések, és 

az intézményeknek fogadókészséggel kell rendelkezniük. 

A mentésben vannak olyan speciális feladatok, mint pl.: a hegymászók mentése, ahol 

veszélyes területen a helikopterek sem tudnak leszállni, rossz idő esetén várni kell a 

mentéssel. 

Elképzelhetők olyan megoldások, hogy ha már magát az embert nem tudják azonnal 

kimenteni; valamilyen módon segítséget nyújtanak a túléléséhez. Meleg italt, 

energiaforrást visznek nekik, a drón segítségével. 

Ugyanez lehet a helyzet más veszélyes, nehezen megközelíthető területeken is. 

Eltűnt személyeket is lehet keresni pl.: hőkamerás drón segítségével. Volt is már rá 

példa Magyarországon is, hogy így találtak meg eltűnt gyermeket.  

9.4.3 Fertőtlenítés 

Kínában több településen is bevetettek fertőtlenítőszert permetező drónokat a 

koronavírus elleni küzdelemben. 

A drónok, nagy területet lefedni képes permetező alkalmazásukkal az ilyen jellegű 

egészségügyi megoldásokban is szerepet kaphatnak. 

  

9.5 Sport közvetítések 

A sport közvetítések során ma egyre több informatikát, egyre több képi megoldást 

alkalmaznak, hogy a játék során statisztikákat készítsenek, egy-egy nehezen 

megítélhető eseményt sokszor, esetleg lassítva is megnézhessenek. 

Ezek a képeket feldolgozó rendszerek folyamatosan figyelik az eseményt, és minden 

apró jelenetet megörökítenek több szemszögből is. 
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Ebből készíthetik a statisztikákat, amelyeket a felkészülés során is fel tudnak 

használni. 

Jelenleg a képeket álló, vagy drótkötélen mozgatott kamerákkal rögzítik, de nincs 

messz az az idő; amikor ezt esetenként drónok végzik, amelyek nem mindennapi 

képeket tudnak majd szolgáltatni a magasból. 

Gondoljunk csak a Forma 1 versenyek közvetítésére, ahol mindig van helikopterre 

szerelt kamera is. 

 

Drónok segítségével olyan felvételek készíthetők, amikor az lehet a néző érzése, hogy 

ott van közvetlenül a versenyen. Szinte közvetlenül előttünk van a versenyző 

gépkocsi. 

Ilyen felvételek álló kamerával nem készíthetők. 

9.6 Műszaki ellenőrzés, javítás 

A műszaki létesítmények sok esetben túl nagyok, esetleg nehezen megközelíthetők, 

ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni őket. 

Ilyen területek lehetnek: 

 Villanyvezetékek 

 Olajvezetékek 

 Gázvezetékek 
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 Csatornák 

 Napelem farmok 

 Ablaktisztítás 

Valamilyen hiba esetén, nem is olyan egyszerű megállapítani, hogy hol a baj, és 

hogyan lehet javítani. 

Egy egyszerű eset pl: egy tengerjáró hajó esetleges sérülése a víz fölött, vagy adott 

esetben a víz alatt is megvizsgálható drón segítségével. (A víz alatti vizsgálathoz 

persze, kétéltű drón kell.) 

Egy megrongálódott elektromos távvezeték esetében pl.: egyszerűbb odaküldeni egy 

drónt, ami képes felderíteni a hibát. 

 

Távvezeték ellenőrzése drónnal 

Ugyanez a helyzet pl.: egy olaj- vagy gázvezeték esetében is. A felderítő drón ilyen 

esetben nem csak a hiba tényének megállapításában segíthet, hanem annak 

megállapításában is, hogy hogyan lehet javítani a hibát. 

Egy hőkamerával felszerelt drón bármikor egyszerűen megállapíthatja, ha a 

napelemek közül valamelyik elromlott. 
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(Erre a feladatra akár szolgáltatást is lehet építeni; ami időközönként megnézi a 

tetőkre szerelt berendezéseket.  

 A drónos műszaki felderítéssel jelentős összegeket spórolhatunk olyan esetekben is, 

amikor nem tudjuk, hogy hol a hiba, vagy mi lehet hiba. Különösen így van ez 

nehezen megközelíthető helyeken lévő műszaki létesítmények esetében. (Pl.: akkor, 

és oda kell egy darus szerelő kocsit hívni, ha tényleg ott van a hiba.) 

A napelemek hibáinak felmérése, esetleg a napelemek tisztítása a drónoknak 

teremtett feladat, hiszen, ha magasan van amivel foglalkozni kell; a drón jut el oda a 

leghamarabb és legolcsóbban. 

Ha a drónunkkal tudunk napelemet tisztítani, akkor nem lehet probléma az ablakok 

tisztítása sem. Ezeket a feladatokat ma alpinisták végzik. A drón olcsóbb, és nem kell 

a magasba küldeni senkit. 

9.7 Műszaki Mentés koordinálása 

A műszaki mentési feladatok esetében, (különösen, ha nagy területen folyó 

munkákról van szó); nem árt, ha a mentés koordinátora rálát az egész területre, vagy 

egyszerre képes látni a különböző részfeladatokon dolgozó szakemberek munkájának 

az állását. 

Ilyen lehet pl.: egy hajó átrakása, vagy tankerből kiszivárgott olaj eltávolítása a víz 

felszínéről. 

Olyan mentési feladatok esetében ahol esetleg robotok dolgoznak: nagyon fontos 

lehet, hogy több oldalról is figyelemmel lehessen kísérni a munkát. Ezek a feladatok is 

egyszerűen megoldhatók drónok segítségével. 

Egy baleset helyszínének előzetes vizsgálata, amit egy odaküldött drón segítségével 

el lehet végezni; sgíthet annak megállapításában, hogy milyen feladatokat kell 

elvégezni, és ehhez milyen eszközökre van szükség. 
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A helyszínre küldött drón minden esetben képes a helyszín megfelelő 

dokumentálására azzal, hogy rögzíti is, a közvetített képeket. Ez különösen fontos 

lehet balesetek esetében. 

9.8 Repülésbiztonsági alkalmazások 

A HungaroContol minden évben megrendezi a Student Innovation Challenge nevű 

diákversenyét, amit 2020-ban a Szent István Egyetem diákjai nyertek meg. 

Koncepciójuk alapja, hogy évente közel 59 millió perc késés keletkezik a világ 

repülőterein, a kifutópályákon található hulladékok miatt. Ezek a hulladékok sok 

esetben emberi biztonság szempontjából is kockázatot jelentenek, nem beszélve a 

dollármilliókban mérhető műszaki károkról. A projekt felvetése szerint a ma 

jellemzően statikus szenzorokkal, radarokkal észlelt, illetve emberi munkával kezelt 

helyzeteket hatékonyabban megoldhatja egy kamerával szerelt és a képeket 

mesterséges intelligencián alapuló algoritmussal elemző drón. Az eszköz 

folyamatosan ellenőrzi a futópályákat, gurulóutakat hulladék kutatva, de képes lehet 

a kisebb tárgyakat eltávolítani (például fémdarabokat, csavarokat mágnessel), a 

nagyobbakról pedig riasztást adni a szakembereknek. A csapat tagjai 

pályamunkájukban ugyanakkor azt is jelezték, hogy a már létező automatizált drónok 

ilyen alkalmazásához a tanulni képes, mesterséges intelligencián alapuló szoftver 

kifejlesztése mellett a jogi szabályozás változása, illetve komoly biztonsági 

megoldások is szükségesek. Ez csak egy a rengeteg innovatív ötlet közül, mely 

remélhetőleg a jövőben élesben is megvalósításra kerülhet (HungaroControl, 2020). 

9.9  Rendőrségi, határrendészeti alkalmazások 

A rendőrség már most is használ esetenként drónokat a szabálytalankodó közlekedők 

kiszűrésére. 
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Ez a terület nyilvánvalóan fejlődni fog, és a többi rendőrségi munkában is tért fognak 

hódítani a drónok. 

Megfigyelhetik a házi őrizetben lévőket, a potenciális bűnözőket. 

A balesetek helyszínét felmérhetik, és nem utolsó sorban dokumentálják is a helyszínt. 

Az általuk készített képek segítségével modellezni lehet a baleset körülményeit. 

A drónok a zsúfol városban is nagyon gyorsan tudnak közlekedni, követhetik a 

szabálytalankodókat, de a rablókat is. Elképzelhető, hogy minden bankban lesz drón, 

hogy követhesse a rablókat. 

Ugyanígy lehet, hogy egy betörés esetén nem csak a rendőrséget lehet riasztani, 

hanem lehet drón szolgálat, amely 1-2 percen belül a helyszínre érhet és követheti a 

rablót. 

Hőkamerák segítségével képesek lesznek megtalálni elbújt személyeket. 

Ugyanez igaz a határok illegális átlépését megkísérlőkre is. 

Egy ilyen rendszer kiépítésére a mai migrációs helyzetben nagy szükség lenne. 

  

Hasonló funkciót láthatnak el, ha egy vállalat, vagy magán épület védelmére, az 

illegális behatolás felderítésére van szükség. 

Memphisben (USA) kialakítottak egy olyan információ gyűjtő, kiértékelő rendszert, 

ami figyeli a bűnözők mozgását, a szoktlan jelenségeket, pénzszállítók mozgását, 

bankok szokásait, és ezek alapján előre jelzik a lehetséges bűnözői célpontokat. 

9.10 Drón alapú 5G hálózatok 

A Cambridge Consultants mérnöki cég és a Stratospheric Platforms Limited 

telekommunikációs vállalat kísérleti rendszerében 20 ezer méter magasan lebegő 

drónok szolgáltatnak 5G mobilhálózatot az alattuk elterülő területen. A teszthez 

használt prototípus drón a tervezett eszköz egy a nyolchoz arányú kicsinyítése, de a 

fejlesztők azt ígérik, hogy a három négyzetméteres antennával felszerelt végleges 

változat egy 140 kilométer átmérőjű területen lesz képes 5G szolgáltatást nyújtani. A 
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zéró kibocsátású, hidrogén üzemanyaggal működő drónok akár 9 napig maradhatnak 

a levegőben. Mindez azt jelenti, hogy egy 60 ilyen drónból álló flotta az Egyesült 

Királyság teljes területét le tudja fedni 5G szolgáltatással, egyenletesen 100 gigabit/s-

ot meghaladó adatátviteli sebességet biztosítva.” írja az itbusiness.hu (Mészáros, 

2020). Az 5G egyébként alapjaiban változtatná meg a drónokkal való kommunikációt. 

Az 5G nagy adatátviteli sebessége eredményeképpen a mobil felhőszolgáltatások 

átvehetnek a dróntól bizonyos számítási és tárolási kapacitásokat, ami újabb 

alkalmazási lehetőségeket nyit a drónok számára, pl. mesterséges intelligencia alapú 

megoldások területén. Ugyanakkor, a drónok használata támogathatja a 

mobilhálózatok hatékonyabb működését: pl. képesek valós idejű, digitális videó 

továbbítására, egyúttal az eszköz mobil bázisállomásként, átjátszóadóként, 

hozzáférési pontként is funkcionálhat. A drónok nagy távolságon történő irányítása és 

monitoringja is 5G hálózaton keresztül segítheti a mezőgazdaság számára hasznos 

precíziós és automatizált alkalmazások létrehozását. A Műegyetemen több karon is 

folyamatosan zajlanak drónokkal kapcsolatos kutatások (bme.hu, 2019). 
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10 A távolabbi jövő lehetséges alkalmazásai 

Ezek az alkalmazások esetleg már kísérleti stádiumban vannak, de a távolabbi 

jövőben lényegesen kiteljesedhetnek, általánossá válhatnak. 

A drónok jövőjéről gondolkodunk érdemes megnézni az alábbi képet: 

 

Ez a kép egy valódi, és egy drón bogarat ábrázol. 

Ha már most ilyen „bogarakat” tudunk építeni; mi lesz később? 

10.1 Posta 

A posta tevékenységét már mostanra is átalakította az informatika és a 

kommunikáció fejlődése. 

Ez a folyamat tovább fog szélesedni a drónok rendszerbe állításával. 

A drónok vihetik a leveleketj újságokat. A csomagpontokra való szállítást is meg lehet 

oldani drónok segítségével, persze ez is szervezést és némi fejlesztést igényel. 

A hivatalos íratok szállításához és átvételéhez kapcsolódó feladatok megoldásával; a 

tértivevényes levelek szállítása és átadása is kivitelezhető lesz. 
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A kisebb csomagok szállítása megoldható lesz úgy, hogy az pl.: az erkélyen kialakított 

csomagfogadó pontra teszi a drón a szállítmányt. 

10.2 Közlekedés megfigyelése 

A közlekedésben már ma is sok helyen használják a drónokat; elsősorban a 

szabálytalankodók kiszűrésére. 

Ha lenne egy drónos autópálya felügyelet lenne; nem csak a szabálytalanságokra 

lehetne figyelni, hanem baleseti helyszínelést lehetne végezni. Adatokat lehetne 

szolgáltatni a forgalmi akadályokról, lerobbant autókról, illetve segíteni lehetne az 

elkerülő útvonalak meghatározásában. 

Az autópályák áttekintése sokszor nem egyszerű feladat, Egyszerre sok helyre kell 

figyelni: 

 

Az utak felett járőrözve észlelni lehetne az úthibákat, javítandó berendezési tárgyakat. 
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Az is felmerült, hogy a felderítés után drónokkal próbálnák eltüntetni a kátyúkat az 

utakról. 

10.3 Taxi 

A drón taxi, és a levegőbe emelkedő gépkocsik már a megvalósítás fázisában vannak.  

Ez lehet a megoldás a városi légi közlekedés megvalósítására, a közeljövőben. 

Már vannak prototípusok. 

Tulajdonképpen a légi taxi megvalósításához már megvan a technológia, inkább az a 

kérdés, hogy ezek hogyan (milyen vezérléssel) fognak közlekedni. 

Nyilvánvaló, hogy kell a közlekedésük irányításához egy a központi szabályozást 

biztosító informatikai és kommunikációs rendszer. 

Ennek a rendszernek biztonságosnak kell lennie, és a szolgáltatás árának 

versenyképesnek kell lennie. (A helikopteres közlekedés ma rendkívül drága, nagyon 

zajos, és a leszállóhely biztosítása is problémás lehet.) 

A kinai Ehang cég elkészítette egyszemélyes drón taxiját, és dolgozik a kétszemélyes 

változaton. 

A jármű 130 km/óra sebességre képes, 300 méterre tud emelkedni. 

2020-ban Ausztriában is kapott próbarepülési engedélyt az Ehang automatikus 

vezérlésű drón taxija. Ez volt az első eset, hogy az Európai Unióban ilyen berendezés 

repülhetett. (https://mydronespace.hu/) 
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Az Ehang cég drón taxija (https://bitport.hu/) 

10.4 Környezetvédelem 

Környezetszennyezés felderítése sok esetben nem is olyan egyszerű, mert csak 

időszakos, és mértéke is változhat. 

Egy drónokkal figyelt területen, akár optikai, akár vegyi érzékeléssel könnyen 

megállapítható, ha valamilyen nemkívánatos anyag került a légtérbe. 

Sőt a felvételek, az érzékelt adatok alapján megállapítható a szennyezés mértéke is. 

Az is fontos szempont lehet, hogy a drónnal figyelhetjük a szennyezés mozgását, és 

megelőző lépéseket tenni a szennyezés következményeinek mérséklésében. 
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Felvétel a környezetszennyezésről 

Ugyancsak egyszerűen és gyorsan felderíthetők a szeméthalmok, szemétlerakások, ha 

átfésülünk a drónnal egy területet. 

Sőt, némi szerencsével az is elkapható, aki az illegális szemétlerakást végrehajtotta. 

A felvételek alapján becsülhető a szeméthalom nagysága, az elszállításához szükséges 

eszközök is becsülhetők. 

10.5 TV közvetítések 

A drónok segítségével olyan eseményeknek lehetünk virtuális résztvevői, amelyekre 

korábban nem is gondolhattunk. 

Olyan szemszögből láthatunk eseményeket, amire nem volt lehetőség. 

Ez tulajdonképpen szinte minden sporteseményre igaz, lehetnek más olyan élő 

adások is, ahol mozgó kamerákkal közvetíthetik az eseményeket. 

Ha a drónokon lesznek MI szoftverek; be lehet tanítani, pl.: a labda folyamatos 

követésére, önálló felvételek készítésére. Lehet drón operatőre a rendezőnek. 
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Ha elég sok helyről készítünk felvételeket; akár 3D-ben is reprodukálhatjuk az 

eseményeket. Persze egy ilyen megoldáshoz nagy teljesítményű, összehangolt 

működésre képes informatikai rendszerre van szükség. 

Különös élmény lehet pl.: egy hegymászás folyamatának végigkísérése több 

nézőpontból. 

Meg lehet figyelni a madarak költözését, állatcsordák vonulását, stb. Az ilyen 

élménynek tudományos értéke is lehet. Segítheti a kutató, ismeretszerző munkát. 

10.6 Bűnüldözés 

A bűnüldözés területén is új dimenziók fognak nyílni. 

Egy konkrét példa;  

Egy adott területnek (mondjuk egy utcának) lehet egy drónja, amely felszáll, ha a 

hozzá tartozó gépkocsik valamelyikét jogosulatlanul megmozdítják, és ha elindul; 

követi, és értesíti a tujlajdonost, és a rendőrséget. 

Ugyanígy új lehetőségek nyílnak az objektumok őrzésében, ahol a felderítésen túl a 

mesterséges intelligenciával felszerelt drón üldözheti esetleg ártalmatlanná is teheti, a 

betörőt, a tolvajt. 

10.7 Egészségügy 

Ezen a területen is lehetnek lényeges fejlesztések, a már tárgyalt (viszonylag 

egyszerűen megvalósítható megoldásokon túl is. 

Ilyen lehet pl.: egy hófúvás, esetleg árvíz miatt nehezen megközelíthető beteghez 

elküldheti a drónt gyógyszerrel a háziorvos vagy a mentős. 

A veszélyeztetett betegek felügyeletébe is be tud segíteni a drón. Meglátogathatja, 

vihet neki gyógyszert. Ha mesterséges intelligenciát is telepítünk a drónba; akár 

egyszerűbb vizsgálatokat is tud végezni. 
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El tud készíteni egy EKG-t, vérnyomást, pulzust tud mérni. Ez majdnem olyan lehet, 

mintha ott lenne az orvos. Persze a mért adatokat, az EKG görbét el kell küldeni az 

orvosnak, hogy a diagnózist felállíthassa. 

Az orvos parancsot is tud küldeni a mesterséges intelligenciával felszerelt dónnak, 

hogy mit tegyen, mit mérjen meg. 

Persze ezeknek a feladatoknak a megoldásához két dolog elengedhetetlen; egyrészt 

a dónnak rendelkeznie kell olyan speciális eszközökkel; amelyek képesek az adatok 

mérésére, (pl.: EGK gép), és ami legalább ennyire fontos; a betegnek közre kell 

működnie. Ha a beteg elutasítja, hogy a drón „vizsgálatokat végezzen” rajta; nem 

lehet ezeket a módokat alkalmazni. 

Komoly probléma lehet az MI (Mesterséges Intelligencia) adott változatának 

elkészítése is. Ehhez fejlesztéseket, kísérleteket kell folytatni. 

Az automaták elfogadása azzal segíthető elő, ha pl.: a várótermekbe telepítünk 

néhány olyan robotot; amely előkészíti a beteget az orvossal való 

találkozásra.(Megméri a vérnyomását, vércukrát, pulzusát, stb.) 

Ha a várótermekben lesznek ilyenek; a drónon is könnyebben elfogadják az emberek 

a gépi méréseket.  

10.8 Virtuális szórakoztatás 

Drónokkal bárhova el lehet jutni. 

Olyan képeket lehet készíteni, mintha ott lennénk ahol a felvételek készültek. 

Különös tekintettel az olyan helyzetekre, mint amit most a COVID okozott; az ilyen 

megoldások nagy népszerűségnek örvendhetnek. 

Ha már nem mehetünk oda; meglátogatunk egy múzeumot virtuálisan. Sőt 

elképzelhető az is, hogy magunk állítjuk össze; mit szeretnénk megnézni a múzeum 

kínálatából. 

Ugyanilyen módon érdekes lehet egy-egy virtuális kirándulás is. Láthatunk olyan 

helyeket; ahová soha nem juthatnánk el. 
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Nagyon olcsón, és minden veszély nélkül „elmehetünk” az Antarktiszra, vagy a 

Himalájára, esetleg a Galapagosz-szigetekre, vagy egy őserdőbe. 

10.9 Meteorológia 

A meteorológia olyan szakma, ahol a lehető legtöbb adatot kell gyűjteni, ha pontos 

előrejelzést szeretnénk adni. 

Sok fix adatgyűjtő meteorológiai állomás van ma is, de várhatóan ezek száma nőni 

fog. 

Ha mozgó meteorológiai állomásokat is létrehozunk a drónok segítségével: nem csak 

az állomások számát növeljük, hanem a mozgóképes állomások oda tudnak repülni, 

ahol az adott helyzetben a leginkább releváns információk gyűjthetők. 

Követni lehet meteorológiai jelenségeket, észrevehetjük, ha valami lényeges változás 

történik a meteorológiai jelenség kapcsán. 

Ez lehetővé teszi az azonnali intézkedést, ha arra van szükség. 

10.10 Várható veszélyek előrejelzése 

Vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos veszélyes események nagy valószínűséggel 

előre jelezhetők. 

Ilyen lehet pl.: az erdőtűz. 

Ezzel kapcsolatban folynak kutatások az Óbudai Egyetemen, ahol bizonyos, az 

erdőben mért adatok kiértékelése alapján eldönthető az esetleges gyulladás 

valószínűsége. 

Ha ezeket a méréseket végző berendezéseket, érzékelőket drónra telepítetjük. mozgó 

mérőállomást hozunk létre. amely képes felkeresni a mért értékek alapján a kritikus 

helyeket, és jelezni, ha komoly gyulladásveszély van. 

Más területeken is lehet a drónok előrejelzésit használni. Ha pl.: a vízgyűjtő 

területekről gyűjtünk információt; előre felkészülhetünk a várható árvizekre. 
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Ugyanígy lehet a veszélyes üzemek közelében is járőröző drónokkal adatokat 

gyűjteni, és azokat kiértékelni, a korábbi adatokkal összehasonlítani. 

10.11 Kutatás, mentés segítése 

Új távlatok nyílhatnak a mentésben. Ha a beteget drónnal tudják kórházba vinni; az 

lényegesen gyorsabb és olcsóbb lehet, mint a helikopteres szállítás. 

A mentőkocsi tartozéka lehet az a drón, ami képe a beteget az ággyal együtt 

elszállítani a kórházba. (Már készítettek drónnal szállítható betegágyat.) 

A tűzoltók helyett berepülhet a lángok közé a drón, és felmérhető vele a helyzet, 

döntés hozható, a további teendőket illetően, a szerzett információk birtokában. 

A hőkamerás lehetőségek is folyamatosan fejlődni fognak és ezzel sokat tehetnek a 

drónok a veszélyeztetett emberek felkutatásában. 

Az MI rendszerrel felszerelt drónok képesek lesznek a veszlyhelyek őrzésére, 

értesítések küldésére, ha valami történik az adott helyen. 

Ha mobiltelefonról segítséget kérnek; a telefon elküldi a hely koordinátáit a drónnak, 

ami azonnal indulhat. 

Komoly szerepe lehet a drónnak az árvízi védekezésben, sőt a mentésben is. 

Megtalálja a kimentendő embereket, élelmet, vizet vihet a víz vagy hófúvás által 

körbezárt településekre. körülzárt településekre. 

10.12 Építőipar 

Az építőiparban, a tervezéstől, de akár a beruházás helyének kiválasztásától lehet 

szerepe a drónnak.  

A 3D-s modellek elkészítése a területről, vagy a kivitelezendő műtárgyról, láthatóvá 

demonstrálhatóvá teszi a terveket. 

Folyamatosan figyelheti és dokumentálhatja a kivitelezési munkákat. azonnal be lehet 

avatkozni, ha nem a tervek szerint folyik a munka. 
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Az elkészült kivitelezés dokumentálásában is segítséget nyújthat, információkat adhat 

az üzemeltetés tervezéséhez, bonyolításához. 

10.13 Mezőgazdaság 

A mezőgazdasági alkalmazások nagyon gyorsan fognak terjedni. Ehhez szükséges 

lesz a teljes lefedettségű szervízhálózat. 

Csak azokat adrón típusokat fogják a mezőgazdaságban alkalmazni; amelyeknek 

folyamatos, 24 órás szervize van. 

A mezőgazdaságban a növények és az állatok szükségletei határozzák meg, hogy 

mikor kell dolgozni, és nem a naptár, így a 24 órás technikai segítség, ügyelet 

mindenhol szükséges lesz. 

Az agráriumban viszonylag gyorsan fognak fejlődni a drónos megoldások. A 

következő lépés az állattenyésztés területén várható. 

Az elveszett, elkóborolt állatok megtalálása egy drón számára nem lehet gond. 

Segíthetnek a drónok az állatok terelésében, vagy az állatok őrzésében is. 

A drónok (MI rendszerrel) figyelhetik az állatok viselkedését. Segíthetik a beteg 

állatok észlelését. 

Meg tudják számolni az állatokat, észlelni tudják az állatokat fenyegető veszélyeket. 

Ha szükséges, fertőtlenítést végezhetnek bizonyos területeken  

Az erdészet területén is jól alkalmazhatók, és további feladatokra használhatók 

lesznek a drónok. 

Egyes alkalmazásokban most is fel lehet mérni az erdő állapotát. Észre lehet venni a 

nemkívánatos változásokat, károkat. A későbbiek folyamán az erdő és a vadállomány 

őrzése, a nemkívánatos mozgások felfedezése, az esetleges tűzgyújtás észrevétele, 

olyan alkalmazások lehetnek, amelyek meghatározzák az erdészet mindennapi életét. 

Több helyen (pl.: Magyarországon is) folynak olyan kutatások, amelyekkel az erdő 

gyulladásveszélyét előre lehet jelezni. Ilyen rendszerekkel hatalmas károkat lehetne 

megelőzni, és ilyen adatok gyűjtésére a drón érzékelői megfelelők lehetnek. 
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Természetesen az érzékelt adat mellett pontosan tudjuk a helyet is, így azt is, hogy 

hol kell beavatkozni. 

Ugyanígy felderíthetők némi MI alkalmazásával az állatok viselkedésének anomáliái is, 

és meg lehet keresni az okokat.  
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11 Drónok elhárítása 

A drón – ugyanúgy, mint az emberiség összes találmánya – rosszindulatú 

felhasználásra is alkalmas. 

Ezért ezzel a területtel is foglalkozni kell. 

11.1 Rossz indulatú felhasználás 

A légtérből érkező támadásokra (a háborúk kivételével) nem vagyunk felkészülve. 

Ezért az ilyen úton érkező támadásokra is megfelelő válaszokat kell kidolgozni. 

Ezeknek a repülő tárgyaknak a gátlástalan felhasználása; nagyon komoly veszélyt 

jelent. 

Amik jelenleg elképzelhetők, vagy eszünkbe jutnak; nyilván csak a töredékét jelentik a 

lehető felhasználásoknak. 

Ugyanígy a rosszindulatú, a társadalomra veszélyes felhasználások is sokkal 

széleskörűbbek lehetnek, mint ami ma elképzelhető. 

Ennek ellenére amire tudunk, már most is fel kell készülni. A jogtalan felhasználás is 

veszélyes lehet, de sokkal fontosabb, hogy a bűnözési szándékokat fel lehessen 

deríteni, és hatásos eszközökkel rendelkezzünk e szándékok megakadályozására. 

Mik lehetnek a célok, ha ezek az eszközök bűnözők kezébe kerülnek? 

Egy drón képes nem kívánatos csomagot (pl: kábítószert) célba juttatni, de vihet 

robbanószert, fegyvert, netán vegyi vagy biológiai fegyvert is szállítani. 

Pl.: dónokkal is szállítanak kábítószert az amerika-mexikói határon. 

Ezek a kis szerkezetek a hosszú határvonal mentén nagyon nehezen felderíthetők, és 

a felhasználóknak szinte semmilyen kockázatot nem jelent alkalmazásuk, mert a 

vezérlés lehet automatikus is. Persze még kézi irányítás esetén is nehéz elkapni az 

üzemeltetőt, ha a drónt sikerült is elkapni vagy megsemmisíteni. 
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Más, tiltott eszközök szállítására is alkalmasak ezek a szerkezetek. Pl: börtönbe, őrzött 

táborokba képesek fegyvert, kommunikációs eszközöket szállítani. 

Ilyen esetekben is szinte lehetetlen a pilóta, vagy a „címzett” személy felderítése. 

Különös jelentőseggel bír, hogy a jelenlegi migrációs válság (amit persze a COVID 

ideiglenesen felülírt) idején a tiltott tárgyak egyszerűen eljuttathatók a táborokba, 

vagy a terroristának kiképzett személyekhez. 

Elég, ha a terrorista az utolsó pillanatban kapja meg a fegyver. Ez a tény még 

nehezebbé teszi a gyanús személyek felkutatását, hiszen nem rendelkeznek 

fegyverekkel, ártatlannak látszanak; szándékaikat pedig senki nem ismeri. 

11.2 Drónok elhárítása  

Hagyományos módszerekkel (amiket az őrök eddig alkalmaztak); képtelenség ezeket 

a szerkezeteket felderíteni, és a veszélyt elhárítani. 

A drónelhárítás kérdése nyilván azonnal felmerült, amikor az első drónok (főként 

katonai alkalmazások esetén) megjelentek a légtérben. 

Tekintettel arra, hogy ez az anyag katonai alkalmazásokkal nem foglalkozik; a „civil” 

alkalmazások repülő szerkezeteinek felderítésével, és elhárításával foglalkozunk. 

Az elhárítás szempontjából annak nincs jelentősége, hogy a drón hol, miként készült 

(repüléskészen vették, vagy alkatrészekből építették); az a lényeges, hogy mit tud, és 

azt miként tudja. 

Akkor tudunk fellépni ellene, ha ismerjük tulajdonságait, lehetőségeit. 

11.2.1 Mik lehetnek a célok? 

Személyek, rendezvények, rendőri, katonai létesítmények, ipari üzemek, és minden 

egyéb olyan hely, ahol fontos, értékes eszközöket, információkat tartanak, kezelnek. 

Ezek a lehetséges célpontok nincsenek felkészülve ilyen támadásokra, a támadások 

elhárítására. 
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A nagyobb drónok már önmagukban is veszélyt jelentenek, ezért ezeket fokozottan 

kell figyelni. 

11.2.2 Felderítés 

Az elhárítás első lépése; a felderítés. Csak a felderített, észrevett eszköz fenyegetését 

lehet elhárítani. 

Hagyományos, eddig használt eszközökkel a drónok felderítése képtelenség. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy kicsi a méretük. 

11.2.3 Gyári drónok elhárítása 

A gyári drónok, különösen a nagyobb, bonyolultabb eszközök vezérlő programjai úgy 

vannak elkészítve, hogy alkalmasak az NFZ (No-Fly Zone) kezelésére. 

Ez azért lehetséges, mert a drónok GPS rendszert használnak a tájékozódáshoz, és 

ennek alapján a vezérlő program észrevesz, ha olyan területre ér a drón (pl: egy 

repülőtér), ahol nem repülhet. 

Ilyen esetben bekapcsolható a Fail-Safe rendszer és hazavezérelhető (RTH funkció). 

Az NFZ területek adatait egy (folyamatosan karbantartott) adatbázis tartalmazza, 

amelyet az Internetre kapcsolódva a drón letölt. 

Ilyen NFZ területen a drón fel sem száll, vagy lehetetlenné teszi a navigációt. 

A NFZ olyan területeken van, ahol biztonsági szempontból veszélyes a reptetés. 

11.2.4 Hackelt drónok észlelése és elhárítása 

A fenti elhárító megoldás természetesen csak akkor működik, ha van NFZ kezelésére 

alkalmas szoftver a drón vezérlőegységében. 

A házilag épített, vagy rosszindulatú céllal hackelt drónokban ez a funkció nem 

működik. 
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(Professzionális megoldásokat alkalmazó bűnözői csoportok ugyanúgy, mint a 

megtámadott számítógépek, számítógéprendszerek esetében módosítják a vezérlő 

szoftvereket, hogy azok saját céljaik elérését segítsék.) 

Az ilyen (manipulált) drónok esetében csak akkor lehet fellépni a támadó ellen, ha az 

a lehető leghamarabb képesek vagyunk észlelni, és elhárítani. 

Ha az NFZ területre történik a behatolás; az lehet véletlen vagy szándékos, jó- vagy 

rosszindulatú. 

A rosszindulatú behatolásokkal érdemes részletesebben foglalkozni. 

Ilyen esetben érdemes megvizsgálni, hogy milyen drónok esetén milyen észlelés 

képzelhető el. 

Forgószárnyas drónok esetén a motorok hangja észlelhető. Optikai észleléssel, a 

rádiós kommunikáció felderítésével szintén észlelhető a behatolás. 

Ha azonban egy merevszárnyas drón esetén kikapcsolják a motort és megszüntetik a 

rádiós kommunikációt; csak az optikai észlelés, vagy radaros felderítés lehetősége 

marad. 

Ha a merevszárnyas drón radar-reflektív anyaggal van borítva, akkor pedig csak 

optikai észlelés útján deríthető fel a behatoló. 

11.2.5 Védekezés 

A behatoló drónokkal szembeni védekezés igen széles skálán mozog. Korábban 

szabad szemmel, vagy kamerákon keresztül keresték a behatolókat. 

Azóta sok fejlesztés történt ezen a területen is. Ma már komplex rendszerek figyelik a 

légteret a kritikus helyeken, és értékelik az összegyűjtött információkat. 

Az értékelés alapján döntenek a beavatkozásról: pl.: küldenek egy elfogó drónt, amely 

hálóval képes elkapni a behatolót. 

A drónok fizikai elfogására is készítettek már fegyvert. 

Az amerikai OpenWorks Engineering cég vállról indítható, hálóval a drónt, mintegy 

100 méterről is elkapó fegyvert készített. 
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A fegyver intelligens lövedéke megbénítja a drón rotorjait, és ejtőernyővel viszi a 

földre a drónt. 

Ezen a területen sok fejlesztés várható, amely képes lehet hatékonyan, megfelelő 

sebességgel intézkedni a rossz szándékú drón kiiktatása ügyében. 

Az ilyen jövőbeni komplex rendszereknek akár néhány másodperc alatt (mert az 

észleléstől kb.: ennyi áll rendelkezésre), képesek kell legyenek, a drón kiiktatására. 

11.2.6 Észlelő technikák 

A korábbi észlelő technikákat, pl.: a radaros megoldást nagy sebességű, nagy 

tárgyakra fejlesztették, de van már olyan megoldás is, amely képes 30 méter alatt 

repülő drón méretű tárgyak észlelésére is. 

Akusztikus területen is vannak új észlelő megoldások, amelyek segíthetnek a 

behatolás felderítésében, de nagyobb terület védelmét csak több hálózatba kötött 

észlelő egységgel lehet eredményesen védeni. 

Ennek a technikának az alkalmazását a zajos környezet is korlátozza, annak ellenére, 

hogy a különböző szűrésekkel a rendszer hatásfoka jelentősen növelhető. 

Természetesen a vitorlázó módban érkező merev szárnyú zajtalan drónokat ez a 

rendszer sem képes felderíteni. 

A rádiófrekvenciás figyelés is eredményes lehet a felderítésben. 

A kereskedelmi forgalomban kapható eszközök (a kommunikációra) adott 

frekvenciatartományokat használnak. Ezeket a tartományokat figyelve ugyancsak 

információt kaphatunk a körülöttünk lévő repülő szerkezetekről, ha azok 

kommunikálnak. 

A kommunikációban persze vannak modulációs technikák, és titkosítások is, 

amelyeket ugyancsak célszerű lehet figyelembe venni, a hatékonyság érdekében. 

Figyelhetők pl.: a navigáció vagy a képátvitel frekvenciái. 

Egyes gyártók egyedi RF azonosítóval is ellátják a drónokat, és ez is segítheti 

azonosításukat. 
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A leghatásosabb módszer természetesen az optikai észlelés lehet, ami kamerát vagy 

hőkamerát alkalmaz; de ennek is vannak korlátai, mert pl.: a madaraktól sem egyszerű 

megkülönböztetni a repülő tárgyakat, és hatótávolságuk is eléggé korlátozott. 

11.2.7 Zavaró rendszerek 

Ezek a rendszerek a felderítés után zavarják a kommunikációt a drón és a pilóta 

között, ami lehetetlenné teszi a drón irányítását.  

Ha ez nem elég a drón megállítására; második lépésként megoldható a GPS 

kommunikáció hatékony zavarása is, ami lehetetlenné teszi a drón számára a 

tájékozódást és leszáll. 

A zavaráshoz kifejlesztettek drónfegyvert is, ami elég hatékony lehet, mert célzottan 

használja a zavaró teljesítményt, de vannak olyan drón gyártók is, amelyek 

frekvenciasávot váltanak a kommunikációban, ha zavart észlelnek a 

kommunikációban.  

A komplex drón elhárító rendszerek az előző megoldások valamilyen ötvözetére 

épülnek, ezért általában hatékonyabbak, mintha egy-egy megoldást alkalmaznánk, de 

biztos megoldás nincs. 

Ugyanúgy folyik ez a fejlesztés, mint az informatikában a kibertámadások észlelése és 

felderítése esetében. A védekezés minden esetben le van maradva  és a fentiekből jól 

látható, hogy a drónok elleni védekezés területén még jelentős fejlesztésekre van 

szükség. 

Figyelembe véve a migrációs problémákat, az igen nagy tőkével rendelkező 

szervezett bűnözés, vagy agresszív vezetésű államok esetleges szándékait; a drón 

technológia is felhasználható támadásokra. Ezért a védekezésre is komoly gondot, 

megfelelő forrásokat kell biztosítani. 
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12 Hazai drónpiaci szereplők 

A magyarországi drónszolgáltatási piac fejlődése már évekkel ezelőtt megindult, 

az egységes szabályozás hiánya, a vonatkozó előírások, rendelkezések olykor 

homályos és hiányos ismerete miatt az üzemeltetés – például légifelvételek készítése 

esetén – számos esetben volt szabálytalan.  

Azóta a legtöbb magán- vagy ipari célú drónüzemeltető felkészült a 

legális és törvényszerű drónhasználatra: ez ugyanis nem csupán a szabályszerű 

üzleti működésből adódó kötelesség volt, de egyben új üzleti lehetőség is. Ma már 

számtalan vállalkozás – vagy éppen egyéni vállalkozó – kínál drónos szolgáltatásokat. 

A drónfelvételek hasznosítása ma már több iparágban is általánosnak mondható, így 

a mezőgazdaságban, különböző ipari szektorokban, vagy akár az ingatlanpiacon is. 

Bár Magyarországon dróngyártás nem folyik, de drónfejlesztésre annál több 

példát találhatunk. A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) Zrt. 

már 2012 őszén bemutatta az első magyar fejlesztésű, pilóta nélküli 

légijárművet. Az Ikran elnevezésű pilóta nélküli könnyű repülőgépet eredetileg 

felderítő célokra fejlesztették a HM EI-nél. (A honvédség már ezt megelőzően is 

alkalmazott drónokat, de az célgépek feladata az volt, hogy a légvédelmi gyakorlatok 

során a mozgó célpontot jelentsenek a Mistral rakétaelhárító rendszer számára.) Az 

Ikran kutatás-fejlesztési munkálatait a HM EI Zrt.-vel szoros együttműködésben a HM 

Currus Zrt. végezte.68 

A magyarországi elektronikai ipart sem hidegen a dróntechnológia fejlődése: a 

különböző védelmiipari és készenléti elektronikai és rádiótechnikai fejlesztéseivel 

kiemelkedő nemzetközi sikereket elérő BHE-Bonn Zrt.-nél például olyan védelmi 

célú rendszert fejlesztettek, amely érzékelni tudja –akár egy drón vezérlési 

hatótávolságán is túl – az eszköz működését, illetve olyan iránymérő eszközzel is 

                                                 
68 https://biztonsagpiac.hu/felszallt-az-elso-magyar-dron-veszpremben 
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rendelkeznek, amely nemcsak a szokatlan frekvenciát jelzi, hanem annak az irányát is, 

a metszéspontokból pedig meg tudja határozni a drón közlekedési irányát.69 

A hazai piac életképességét bizonyítja az Aeriu nevű magyar startup példája 

is: a fiatal vállalkozás drónját a soroksári IKEA áruházban alkalmazzák, a cég további 

céljai között a teljes automatizálás is megtalálható. A bútoráruház raktárában két éve 

indítottak drónos tesztüzemet annak érdekében, hogy a leltározás és az egyre 

népszerűbb online vásárlás még hatékonyabb legyen. 

A drónpiacban rejlő, egyelőre kimeríthetetlennek tűnő innovatív lehetőségek 

egy további hazai példája a Loricatus Kft. és a Duplitec Kft. együttműködése. A 

drónrendszerek fejlesztése mellett jogi tanácsadással és képzéssel is foglalkozó 

Duplitec olyan egyedi, a főként kockázatelemzésben és vagyonvédelemben 

érdekelt Loricatus igényeire szabott rendszert fejlesztett, amelyre még egy dobozos 

terméket is fel tudtak építeni. A termék egyedisége többek között abban is tetten 

érhető, hogy a termék integráns része a jogi szaktanácsadás is. 

A drónpiac jelenlegi „súlyát” mi sem érzékelteti jobban, mint az, hogy a 

Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja az országban először 

indít – az 5G alapú modern technológiák ipari, mezőgazdasági és környezetvédelmi 

célú alkalmazásaihoz szorosan illeszkedő – drónirányító és -adatelemző szakirányú 

képzést. Mindezt az egyetem 2021 januárjában jelentette be., célirányos 

munkavégzésre is alkalmassá tegye a végzett hallgatókat.  

  

                                                 
69 https://biztonsagpiac.hu/biztonsagpiac-evkonyv-2018-igeretes-uzleti-lehetosegeket-lat-a-dronelharito-
rendszerekben-a-bhe 
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Oktatással, képzéssel foglalkozó cégek, intézmények: 

 DrónAkadémia - http://www.dronakademia.hu/ 

 Magyar Nemzeti Drón Szövetség - http://www.mndsz.hu/ 

 PharmaFlight - https://pharmaflight.hu/kepzesek-dronon/ 

 Drone Expert - https://www.dronexpert.hu/dron-oktatas.html 

 FlyBySense - http://flybysense.hu/index.php/hu/dronpilota-kepzes 

 EFEB - https://www.efeb.hu/tovabbkepzes/dron-kezelo-tanfolyam 

 ABZ Drone - https://abzdrone.com/permetezo-dronpilota-kepzes/  

Érdekvédelmi szervezetek: 

  drónpilóták Országos Egyesülete - https://doe.hu/  

 Magyar Nemzeti Drón Szövetség - http://www.mndsz.hu/ 

  

Hatóságok: 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium   

 Közlekedési Hatóság  

 HungaroControl Drón-alkalmazás  https://mydronespace.hu/ 

Szaklapok, portálok: 

 HungaroControl blog  https://blog.hungarocontrol.hu/ 

 Drone Hungary  hírportál http://dronehungary.hu/ 

 Drón Info  blog  https://droninfo.blog.hu/ 

 Drón HRP  blog  https://dron.hrp.hu/blog/ 

 Légtér.hu  blog  https://legter.hu/blog/ 

 DJIars.hu  blog  https://www.djiars.hu/blog 

 Go2Fly  webzine https://go2fly.hu/ 

 DronerZ  webzine http://dronerz.hu/ 
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A drónok használata, sokkal gazdaságosabb, mint a régi eszközöké, ennél 

mélyebben sajnos nem tudtam belemenni a kérdésbe, vagy, akár személyes példát 

hozatni. Viszont elmondás alapján számukra a drónok legnagyobb előnye ez, hogy 

pénzt spórolnak elsősorban, hiszen ilyen jellegű felvételeket régen csak komoly, sok 

esetben bérelhető eszközparkkal lehetett készíteni. További előny, hogy például a 

légifelvételeknél sokkal közelebbről tudja az adott dolgot vizsgálni, illetve távolról is 

jobb minőségű képet ad, mint például egy helikopterből készített felvétel. Nyilván 

többször kell akkumulátort cserélni, de még így is kifizetődőbb. 

 

  

16. ábra ‐ Fotó a Drone Media stúdió által készített Magyarország Mood videóból 
(Drone Media Studio, 2017) 

17. ábra ‐ Permetező drón munka közben 
(Drónok a mezőgazdaságban, 2016) 
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Az egyik legérdekesebb és úttörőbb terület ezen eszközök alkalmazására 

László szerint, egy permeteződrón, amely ott és olyan mennyiségben permetez, ahol 

a legjobban szükség van rá, és annyit amennyire szükség van. Ez nem csak 

gazdaságosabb, mint egy helikopter, de gyorsabb is és kevésbé veszélyes.  

A jelenleg hatályos jogszabályok létrejöttének örülnek, mert így van mihez 

tartaniuk magukat, de az hozzá tartozik a dologhoz, hogy sokszor bonyolít egy-egy 

munkafolyamatot a bejelentés menete. Remélik, hogy a valós felhasználás alapján 

fogják finomítani a jövőben a rendelkezéseket. Ezen kívül munkásságuk során negatív 

tapasztalat nem nagyon érte őket. Mindemellett a kötelezőbiztosítás is egy fontos 

dolog, minden felszállásnál, ezáltal elkerülhetők az olyan helyzetek, mint mikor a 

Szabadság hídon autóra zuhant egy drón, ami egy szingapúri blogger birtokában 

volt. Ez az eset egyébként óriási vihart kavart, főleg, hogy a drón nem volt biztosítva 

(mandiner.hu, 2017).  

A vállalkozás marketingjének alapjául maguk a felkérések szolgálnak. 

Tekintettel rá, hogy elég korán elkezdték használni a technikát, szép számú referencia 

anyag gyűlt össze, ami meggyőző a potenciális megrendelők számára. Emellett 

természetesen az internetes jelenlétet fontosnak ítélik meg, a közösségi média 

felületeken is folyamatos a hírek közlése és a munkák bemutatása a követőik 

számára.  

Mivel mostanában főként reklámfilmeket és városok imázs filmjeit készítik 

(dronemediastudio.hu), így a koronavírus nem vette vissza náluk a lendületet, 

szerencsére továbbra is kapnak megkereséseket, de remélik, hogy a rendezvények is 

hamarosan újra megrendezésre kerülhetnek és több lehetőségük lesz koncerteken 

illetve fesztiválokon is dolgozni. 

A jövőbeni célok egyike elsősorban lepést tartani a rohamos fejlődéssel, 

mindemellett a konkurenciákat is mind megelőzni, vagy inkább helyesebben szólva, 

maguk mögött tartani. Ami egy fejlődő iparág lévén rettentően nehéz. Mivel 

Magyarország erős külföldi jelenlétnek örvend a filmkészítés területén, így a külföldi 
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piac is mindenképp cél. Ugyanakkor továbbra is a fő profil a fotózás, filmkészítés 

maradna.  

13.2  Fly By Sense interjú 

 

A Fly By Sense egyike az első drónokkal foglalkozó Magyar cégeknek. A cég 

weblapján végig böngészve a referenciák már egészen 2005-ben elkezdődnek, azaz 

jóval korábban, mint a legtöbb drónokkal foglalkozó cégeknél. Ugyanakkor nem csak 

ez az egy érdekesség van itt. A Fly By Sense mindamellett, hogy szolgáltatásokat nyújt 

magukkal az eszközökkel, az utánpótlásról is gondoskodik, így drónpilóta képzésre is 

lehet jelentkezni, de egyedi fejlesztéseiket, drónjaikat, kameráikat is meg lehet 

vásárolni.  

Az interjú során kiderült, hogy egy családi vállalkozásról van szó, amelynél 

Antal Erzsébet az egyik alapító elárulta, hogy férje, már egész régóta foglalatos volt e 

repülő eszközök fejlesztésével. A honvédségnek fejlesztettek először FPV 

repülőgépeket lévén, hogy férje informatikus volt. FPV azaz First Person View 

gépeket, amelynek lényege, hogy a repülőt, mint egy videójátékban, ugyanúgy lehet 

irányítani a való életben, anélkül, hogy a pilóta rajta lenne. Ez egészen 2012-ig tartott, 

amíg folyamatosan ilyen eszközöket fejlesztettek, mindemellett pedig kiépítettek 

sportesemények közvetítésére alkalmas rendszereket. 2014-ben megcsinálták a 

Parlament 3D-s modellét, 2017-ben pedig a Mátyás templom modelljén dolgoztak. A 

cég a drónokkal elvégezhető munka jelentős részét vállalja is, legyen az rendezvény 

fotózás, vagy mezőgazdasági munka. Ugyanakkor a fő profil az a mezőgazdaság és 

építészet. Ezeken belül nincs olyan feladat, amit a cég nem tudna megoldani. 

Legutóbb például új autópálya szakaszokat mértek fel. A legválasztékosabb kamera, 

illetve eszközparkuk van, amelyek képesek felmérni régi épületeket, meghatározni, 
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melyik területen milyen károkozó van és mennyi, vagy például hol nem elég magas a 

föld kálium tartalma. Melyik terület igényel több öntözést, milyen ütemben 

növekednek a fák, és még sorolhatnánk.  

Magyarországon ugyanakkor ennek a cégnek sem volt könnyű dolga először, 

főleg mivel nagyon korán kezdték az eszközökkel való munkát, amikor még teljesen 

kiforratlan volt, hogy mit és hogyan szabályoznak. Ez a cég volt, aki elsőként 

létrehozott egy olyan weboldalt, ahol a drónokat használó személyek tudják 

tevékenységüket jelölni. A weboldal nem csak a felhasználóknak nyújt segítséget, de 

a téma iránt érdeklődőket is tárt karokkal várja. Ha valaki az aktuális drón törvényekre 

kíváncsi, vagy meg szeretné nézni, ki és hol reptet drónt, mennyi ideig, azt is 

meglehet nézni, mindemellett pedig be lehet jelenteni az aktuális felszállásokat, ami 

egy nagyon pozitív dolog. A jelenleg hatályos jogszabályokat nagyon negatívan ítélik. 

Az új szabályozások sok esetben az egyébként könnyen elvégezhető munkát 

nehezítik. Példaként a már korábban említett útszakasz felméréseket hozták fel, ahol 

a drón képes lett volna viszonylag hosszú távot berepülni, de a szabályozások miatt 

az irányítójának is látótávolságon belül kell maradnia, így autóval követték a gépet, 

ami így összességében kicsit valóban értelmetlennek hangzik. 

Az elsődleges indok, amiért elkezdtek ezzel a területtel foglalkozni az itt is a 

munka és hobbi találkozása és az ebből születő szenvedély. Véleményük szerint ez az 

iparág egy nagyon nehéz fajta, ugyanis még folyamatosan fejlődik, napról napra, így 

lépést kell tartani az adott trendekkel, amely néha költséges lehet. Ugyanakkor egy 

kifizetődő szerelem. Az eszközök könnyebbé, olcsóbbá teszik a munkákat, amelyeket 

végeznek, amelyeket előtte sokkal drágábban lehetett kivitelezni. Minden típusú 

munkánál más a veszély, vagy előny, esetleg hátrány van jelen. Például egy föld 

feltöltés mérésnél előny, hogy kontroll van a beszállítók felett, illetve a méréseknek 

köszönhetően nem fogják túltölteni a területet, így pénzt lehet spórolni. Amíg egy 

ilyen munkánál ez az előny, addig például a Mátyástemplom felmérésénél, pedig az 

volt, hogy a drónnal fel tudták mérni például a tetőteret, amit mások eddig nem, és 
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ez által a történészeknek nagyon sokat tudtak segíteni, mert így a szakemberek 

sokkal több dolgot láttak meg, mint előtte valaha. 

Ahogy a fentebb olvasható példák mutatják, elég egyedi megkereséseik 

vannak, ami miatt széles körben nem szorulnak reklámra, hiszen akinek ilyen jellegű 

segítségre van szüksége, az megtalálja őket. Ennek köszönhető az is, hogy a 

világjárvány hatását nem nagyon érzékelik a munkájuk során.  

A legnagyobb veszély ebben a szakmában az az anyagi kár, ha netán egy 

eszköz meghibásodik, lezuhan. Erzsébet elmondása szerint a számára legérdekesebb 

dolog, amivel ezek az eszközök kapcsolatba kerültek, az nem más, mint az olajfúró 

tornyokon, amiket végeznek, felmérések, vizsgálatok. Amelyek sokkal könnyebbé és 

egyszerűbbé, biztonságosabbá teszik az amúgy veszélyes munkát.  A jövőben 

szeretnék megtartani a pozíciójukat az ipari felhasználás, de úgy gondolják, ez a 

referenciáknak és a múltjuknak köszönhetően menni fog. 

13.3 Impact film Kft. 

 

Az Impact Film Kft-nél Károlyi Mariannával beszélgettem. Eredendően a csapat 

nagyrésze filmezéssel foglalkozott, ahogy már a felmenő generációk is. Filmezéshez 

nagyon sokat használtak helikoptereket bizonyos felvételek megörökítéséhez, így 

amikor ez a technológia elérhetővé vált, váltottak. Azóta is a fő profil a filmezés és 

toborzó video gyártás márkáknak, mint a MOL, Samsung, vagy a Tigáz. Illetve még jó 

pár vállalkozás számára készítettek és készítenek imázsfilmeket. Emellett 

újdonságként, részben a világjárvány hatására indítottak egy szolgáltatást, főként 

kisvállalkozók számára, ami nem más mint stock videók és fotók felhasználásával 
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készített kis reklámfilm vagy reklámspot (Károlyi). A vállalkozás ezekkel a 

meglehetősen kedvezű árú csomagokkal próbálja átvészelni a vírus okozta nehezített 

időszakot. Eddig sikeres a kezdeményezés, így valószínű, hogy hosszú távon is a 

kínálatban tartják ezt az opciót. Ugyan továbbra is vannak nagyobb megrendeléseik, 

de elmondásuk alapján nem csak a megrendelők halasztanak, de ők se szívesen 

küldik terepre a kollégákat. Jobb a biztonság.  

Visszakanyarodva a történetükhöz, a fő indokok, amiért a drónokra való váltás 

megtörtént, az legfőképp az anyagi téren lévő előnyök. Míg régen egy krán, vagy 

helikopter bérlése sok százezer forint volt, addig egy drón ennek ötöde. Például egy 

krán bérlése négytől-ötszázezer forintig terjedt még pár éve, (ma már lehet valamivel 

olcsóbb), de egy drón, még, ha bérelve is van, maximum 100.000 forint 3*20 percre. 

Itt pedig a drónpilóta munkabére is benne van az árban. Ugyanígy, egy helikopter 

bérlése félmillió forint minimum egy órára többletköltségként pedig jön az operatőr 

fizetése. Mindezidáig a drónok még mindig ennek csak az ötöde. Ráadásul, amíg a 

helikoptereket próbálták mindenfelé lengéscsillapítókkal felszerelni, a legstabilabb 

kamerákkal, akkor sem tudtak olyan minőségi felvételeket készíteni, mint ma egy DJI 

Phantom 3-as géppel, aminek piaci ára, egy helikopter bérlésével egyezik meg 

körülbelül. Ugyanakkor nem csak anyagi indokok miatt kellett meghozni ezt a lépést, 

ugyanis ma már a legtöbb megbízónak olyan elvárásai vannak a filmesek felé, 

amelyet egy helikopterrel, vagy kránnal nem is lehet teljesíteni, így mindenképp 

muszáj legalább egy drónnak lennie a háznál.  

Magyarországon nagyon nehéz a filmezés a drónokkal. A jogszabályok előtt 

sokan belevágtak és ők tudtak is alkalmazkodni az új rendszerhez. Annyira nem 

nehezítette a munkát, hogy ez bárkit eltántorítana attól, hogy ezzel foglalkozzon. Ez a 

része ennek az iparágnak nagyon zsúfolt most, így amikor egy megbízó, drónokkal 

rendelkező céget keres, szinte minden alkalommal legalább tíz másikkal kell 

versenyezni. Erre jön pluszba, hogy a legtöbb megbízó, már a tavalyi éves bevételt is 

megnézi azért, hogy mindenképp olyan kivitelezőt alkalmazzon, aki ténylegesen 

keresett már a drónjaival. Ezáltal is megbizonyosodva arról, hogy az adott drónos cég 
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jól csinálja a munkáját. Így a frissen induló cégek, vagy még csak bele-bele 

kóstolgatóknak nagyon nehéz helyzete van. Mindemellett nagyon sok a 

szakképzetlen ember, és ez által kisebb vállalkozások, akik így az egész drónos 

társadalom megítélésén rontanak.  

A fentebb leírtak talán magyarázatként szolgálnak arra, hogy a mostanában 

divatos közösségi média felületeken való aktivitás náluk visszafogottabb, mint más 

hasonló profillal rendelkező cégeknél, ugyanis elsősorban nagyobb vállalatokkal 

dolgoznak együtt, akik más felületeken és szempontok alapján keresnek kivitelezőket. 

A megbízhatóság és a hosszútávú referencia számukra is nagy előnyt jelent a piacon. 

A céljaik között a már meglévő megbízható megrendelők megtartásán kívül az 

is szerepel, hogy több kisvállalkozást elérjenek, és kedvező áron tudják őket 

hozzásegíteni profi anyagokhoz, amik segítségükre lehetnek a marketing területén.  

13.4 Cinewolf Visuals  

 

A Cinewolf Visuals egy igazi szerelem vállalkozás, amit 2018 tavaszán indított 

Reé Ádám és Csontos Lilla, akik a magánéletben és a munkában is egy párt alkotnak. 

A cég története úgy indult, hogy kreatív indíttatású emberként szerették volna 

megörökíteni az utazásaikat, és Ádámot régóta érdekelte a drón mint kreatívan 

használható eszköz, így először hobbi célra vásárolt egy gépet. A saját utazós videók 

után jöttek az esküvői megkeresések és hamar rájöttek, hogy a hobbijuk megélhetést 

is biztosíthat számukra. Elsősorban esküvők dokumentálásával foglalkoznak, de 

előfordul, hogy promófilmeket vagy zenés anyagokat (videoklip, werk film) 

készítenek. Az esküvőknél is megfigyelhető az, ami sok más területen is, hogy 
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kifejezetten a drónos felvételek készítésére szerződnek a megrendelőkkel, aki sok 

esetben nem a házasulandó párt jelenti, hanem az általuk felkért videós csapatot, akik 

nem rendelkeznek se eszközzel se pilótával, de mégis szeretnének eleget tenni a pár 

igényeinek. Ez egy mondhatni hétköznapi igény, de ugyanígy keresnek fel bizonyos 

specifikus munkák elvégzésére drónpilótákat mezőgazdasági vagy ipari területeken is. 

Természetesen az is előfordul, hogy kifejezetten őket találja meg a pár, ebben 

az esetben az esküvői csomag ára tartalmazza a drón felvételeket is. Bár a piac 

telített, úgy gondolják egy ennyire kreativitáson, és sajátos stíluson alapuló területen 

jól eloszlanak a megkeresések és jut mindenkinek munka, hiszen a párok ízlése sem 

azonos és a filmesek stílusa is sokszor eltérőbb, mint gondolnánk. Bár a koronavírus 

nehezítette az elmúlt időszakot, alapvetően elég sok megkeresésük volt és ezek 

többnyire korábbi megrendelők ajánlásából érkeztek. Ennek ellenére költenek 

marketingre is, de könnyíti a dolgukat, hogy a promóciós anyagaikat saját maguk 

készítik. Azért az internetes jelenlét és a közösségi médiában is megjelenő promóciós 

tartalmak elengedhetetlenek.  

Tekintettel rá, hogy egy dinamikusan változó technikáról van szó, arra is 

kitértem a kérdésekben, hogy milyen gyakran kell új eszközt vásárolni ahhoz, hogy 

versenyben lehessen maradni. Véleményük szerint drón és kamera tekintetében 3-4 

évente elég egy nagyobb beruházás, addig is viszont követni kell az újdonságokat, és 

persze mindig akad valamilyen eszköz, vagy kiegészítő, amiből újítani érdemes. 

Egyébként pont a gyors ütemű fejlődés miatt folyamatos a nyomás, hogy lépést 

tudjanak tartani a piacon lévő technikával és naprakész minőségben tudjanak 

dolgozni.  

Ahogy már korábban is felmerült a világjárvány, ismét szóba került olyan 

szempontból, hogy gondolkodtak-e azon, hogy magát a drón kezelési tudásukat és 

az eszközt ebben a nehéz időszakban más célra használják? Ádám elmondása szerint 

az alapvetően kreatív célra fejlesztett drónjukat bármikor át lehet alakítani 

mezőgazsági célra is alkalmas eszközzé, de ők nem terveznek ilyen jellegű váltást, 

inkább másodállással vészelik át ezt az időszakot. Ezzel választ adtak arra a kérdésre 
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is, hogy el lehet-e drón pilótaként helyezkedni ma Magyarországon. Az ipari, és 

mezőgazdasági területeken egyre tágabbak a lehetőségek, így ez abszolút egy új 

szakmának minősül, aminek az évek során valószínűleg egyre nőni fog a 

létjogosultsága. Szerintük sok fiatal számára lehet vonzó akár a mezőgazdasági 

munka ilyen modern megközelítésben. A lehetőségek ellenére ők elsősorban az 

esküvői videózásban látják a jövőjüket, bár még az indulásuk elején az is előfordult, 

hogy valamelyik szomszéd kérésére a házát vették felülről, mert a “megrendelő” fel 

akarta mérni a tető sérüléseit felújítás előtt. Ez a történet nagyon jól prezentálja, hogy 

milyen egyszerű helyzetekben is lehet a drón egy könnyítés egy más úton is 

elvégezhető munka során. 

13.5 Az interjúk összehasonlítása 

A fentebb olvasható interjúk alapján elmondható, hogy főleg olyanok kezdetek 

el az elsők között drónokat üzleti célra használni, akik az érdeklődési körük és 

hobbijuk miatt egyébként is nyitottak voltak erre a technikára. Természetesen 

mindenki szeretne azzal pénzt keresni, ami a hobbija, de felmerül a kérdés, hogy az 

interjúalanyok történetei alapján egyáltalán érdemes-e pusztán pénzkeresés céljából 

megtanulni drónt reptetni. A jogszabályok létrejöttével valamint a hazánkban is egyre 

tágabb felhasználási területek miatt több lehetőség nyílt arra, hogy valaki drón 

pilótává váljon. Akár célzottan bizonyos szakterületre koncentrálva (főként 

mezőgazdaság) akár azért, hogy a fenti példákhoz hasonlóan a hobbiból munka 

váljon.  
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folyamatos 
a fejlesztés 

1 db drón, 
tervben 
van a 
fejlesztés, 
addig is 
bérelnek, 
ha kell 

2 db 
drónnal, 
tervben van 
a fejlesztés 

1 db drón, 
tervben van a 
fejlesztés. 3-
4 évente 
tartják 
szükségesnek 

Mi a 
marketing-
stratégiájuk? 

weblap, 
közösségi 
média, 
egységes 
stílusú 
kommunikáció 

kevés 
konkurencia 
miatt nincs  

weblap, 
facebook, 
nem túl 
erős és 
nem 
tudatosan 
felépített 

weblap, 
közösségi 
média, nem 
tudatosan 
felépített 

weblap, 
közösségi 
média, nem 
tudatosan 
felépített 

Mennyire 
telített a piac? 

most kezd 
igazán 
telítődni, de 
aki korán 
kezdte az jó 
helyzetben van 

ipari 
felhasználás 
területén 
még bőven 
elférne több 
vállalkozás 

nagyon 
telített, 
nehéz 
betörnie 
egy új 
cégnek a 
piacra 

telített, de a 
megrend-
elők 
eloszlanak a 
kivitelezők 
között 

telített, de jó 
megrendelők 
eloszlása, 
sokat számít 
az egyedi 
stílus 

Milyen 
hatással van a 
munkájukra 
az aktuális 
szabályozás? 

kicsit 
bonyolítja a 
munkát, 
nagyon előre 
kell tervezni 

nehezítik a 
munkát, 
kifejezetten 
negatív a 
hatás 

kicsit 
bonyolítja 
a munkát 

kicsit 
bonyolítja a 
munkát 

kicsit 
bonyolítja a 
munkát, előre 
kell tervezni 

Milyen 
hatással van a 
koronavírus a 
munkájukra? 

nem annyira 
negatív, 
továbbra is van 
munka 

nincs 
hatással 

negatív 
hatás, 
újításra 
volt 
szükség 

negatív 
hatás, de át 
lehet 
vészelni 

negatív hatás, 
de át lehet 
vészelni 

Mik a 
jövőbeni 
terveik? 

megtartani a 
pozíciójukat a 
piacon, 
külföldi 
megrendelések 

megtartani a 
pozíciójukat 
a piacon 

több 
kisvállalko
zást elérni  

a swot 
analízis 
alapján 
változtatni 

kiépíteni a 
teljes 
megélhetést 
kizárólag 
esküvőkből 
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A kutatás során szinte mindenki kiemelte azt, hogy a drónok használatával 

több fontos cél valósul meg a munkavégzés során. Az egyik a spórolás. Szinte 

mindegy milyen felhasználási területről van szó, pénzt, időt és energiát tudnak 

spórolni a segítségükkel. Ez természetesen nagyon fontos, de ennél talán még 

fontosabb az, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az elvégzendő munkát, sőt 

lehetségessé teszik olyan feladatok elvégzését, amire eddig nem volt eszköz. 

Utóbbira a Fly By Sense interjú világított rá a leginkább. A legtöbb esetben, amikor 

könnyítésre gondolunk akkor szó szerint is értjük, hiszen a helikopterek miniatűr 

másai végzik el ugyanazt a munkát, bizonyos esetben kevesebb emberi munkaerővel. 

A mezőgazdaság és a filmipar esetében ez a harmadik cél megvalósítását is maga 

után vonja, ami a minőség növelése még az építőipar vagy a bányászat területén 

inkább kifejezetten az a cél, hogy az emberi munkaerőt kivonják és helyettesítsék, így 

biztonságosabbá vagy akár teljesen veszélytelenné téve a feladat elvégzését. A 

dolgozatban megtalálható kutatás, melyet a Drone Industry Insight készített 

nagyjából azonos eredményt mutat. Ott azonban első helyen az időhatékonyság 

végzett, az interjúk alapján inkább a minőség növelését tenném első helyre.  

Több interjúban felmerül, hogy folyamatos a nyomás az eszközfejlesztés 

tekintetében, hiszen egy dinamikusan változó technikáról van szó. Az általam 

megkérdezettek esetében így az eszközfejlesztésre menne az erőforrások nagy része, 

elsősorban programokat és drónokat vásárolnának. A kutatás eredménye ettől eltérő, 

ott a marketing szerepelt első helyen ezt követte a programokra való költés majd a 

munkaerő fejlesztése és negyedik helyen végzett az új eszköz vásárlása. Ez az eltérés 

számomra azt bizonyítja, hogy Magyarország kicsit le van maradva a világ más 

országaihoz képest. Még nem olyan nagy a kínálat az ipari alkalmazási területeken, 

hogy marketingre kelljen költenie azoknak a vállalkozásoknak, akik meg szeretnének 

ebből élni. Ez alól az egyetlen kivétel talán a filmipari, azaz a kreatív terület, ahol a 

megrendelők inkább ár és stílus alapján választják ki, hogy kivel szeretnének együtt 

dolgozni. Bár ez a terület a legtelítettebb, a megkérdezettek egyetértettek abban, 

hogy még mindig labdába lehet rúgni, mert eloszlik a megrendelők száma a 
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szolgáltatók / kivitelezők között. Marketing témakörben egyébként a legtöbben 

azonos válaszokat adtak. Vagy annyira specifikus területet fednek le, mint például a 

Fly By Sense vagy a Drone Media Stúdió az imázsfilmekkel, hogy kifejezetten ilyen 

szakosodott vállalkozásokat keres a megrendelő és meg is fogja őket találni. A másik 

lehetőség, főleg az esküvői és rendezvény fotózások és videózások terén 

hangoztatott szájról-szájra terjedés. Ez természetesen kényelmes a vállalkozások 

többségének, de emellett elengedhetetlen az internetes jelenlét. Ez a legtöbbüknél 

meg is van, mindannyian rendelkeznek saját honlappal illetve facebook oldallal is. Jól 

felépített költséges marketingre azonban egyik cégnek sincs igazán szüksége. 

A legtöbb alkalmazási területen vannak már cégek, akik az adott témában 

foglalatoskodnak, ugyanakkor hely, ahogy a példák is mutatják, van még. A legtöbb 

cégnek több a megrendelése, mint amit vállalni tud, így erősen ajánlott ráállni erre az 

ágazatra. Egyre több helyen kezdik el alkalmazni a mindenféle okos technológiákat, 

egyre több drón pilótára lesz szükség, így minél előbb, annál jobb, ha magunk is 

elmegyünk egy ilyen képzésre. 

 

Következtetésünk az, hogy a drónokkal való munka megéri és kifizetődő. 

Ugyanakkor nagyon nehéz. Fontos, hogy aki ebbe az ágazatba belevág, az teljes 

eltökéltséggel dolgozzon, mindent megmozgatva azért, hogy a vállalkozás sikeres 

legyen. A tőke és a tőkének a visszaforgatása elengedhetetlen, ugyanis máshogyan 

nem lehet naprakészen tartani az eszközparkot, amelynek hiánya a lemaradáshoz 

könnyen hozzásegíthet. Talán, ami a legvilágosabb eredmény a kutatásomból, hogy 

az eszközpark frissen tartása a legfontosabb elemeke egyike. Mindemellett a 

szakképzettség és a tehetség arra, hogy ilyen lehetőségeket meglássunk szintén 

elengedhetetlen. Ha valakit ez a terület érdekel, mindenképp érdemes belevágni, 

tanulni, képezni magunkat. Ugyanis ez még egy olyan hullám, amit meglehet 

lovagolni. 
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14 A drónok és a COVID 

A 2020-as Drone Baromater kutatás szerint A kereslet csökkenése (43%) jóval 

gyakoribb volt, mint a kereslet növekedése (15%). 

Annak oka, hogy az ipar a gazdasági visszaesés közepette bármikor növekedett a 

keresletben, az, hogy a koronavírus-válság nagyban megváltoztatta a klienseknek a 

drónhoz mint technológiához való hozzáállását. A törvényesen elrendelt társadalmi 

elhatárolódás megnövelte a mindenféle automatizált szolgáltatás iránti keresletet és 

alkalmazhatóságot, ideértve például az orvosi termékek drónnal való szállítását, az 

élelmiszert és az e-kereskedelmet. Sőt, a vállalatok olyan gépeket igyekeztek 

alkalmazni olyan munkák elvégzésére, amelyekre korábban az embereket bízták volna 

meg, arra törekedve, hogy munkatársaikat távol tartsák. 

Az orvosi kézbesítés, a nagy területek fertőtlenítése vagy a szociális távolság figyelés 

csak egy kis szelete olyan felhasználási módoknak, amelyek közvetlenül segítették a 

COVID-19 járvány által okozott problémák kezelését. 

A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy üzleti tevékenységüket hogyan befolyásolta 

a koronavírus-válság, viszonylag nagy mennyiségben (19%) azzal válaszoltak, hogy 

ideiglenesen leállt a termelés. Szerencsére az alkalmazottak elbocsátásáról csak a 

vállalatok 10% -a számolt be. A COVID-19 által közvetlenül érintett volt 17% ami elég 

magas számnak bizonyul. Szintén 19% akik számára nem volt különösebb hatása a 

vírusnak. Kiugróan magas azonban azoknak a száma, akik átszerveződtek vagy profilt 

váltottak (27%). 

Amellett, hogy megkérdezték a vállalatokat arról, hogyan érintette őket a COVID-19, 

arra is választ adtak, hogy szerintük a válság milyen hosszú távú hatásokkal jár a drón 

iparra nézve. A többség (54%) kijelentette, hogy úgy gondolja, hogy a COVID-19 

végső soron pozitívan befolyásolja az iparágat, míg csak 17% gondolta, hogy a hatás 

negatív lesz, és 29%-nak nincs véleménye (The Drone Industry Barometer 2020, 2020, 

old.: 13). 
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Kétségtelen, hogy a globális egészségügyi járvány valószínűleg továbbra is kihat a 

dróniparra, mivel növekszik az automatizálás iránti igény, és ennek következtében 

növekszik a különféle drón műveletekre vonatkozó speciális engedélyek száma. Ezért 

a COVID-19 valódi hatása hosszú távon várat magára, mivel az iparág várja a drónok 

további integrálását a légtérbe, különösen a városi és külvárosi területeken, amelyek 

jelenleg erősen korlátozottak. 

A szállítási és logisztikai ipar különösen növekszik az ezen a téren meggyorsított 

szabályozási intézkedések miatt (különösen a drónnal szállító szolgáltatók számára 

külön engedélyeket és engedély-mentességeket adnak ki). Sőt, a kormányzati 

beruházások és kezdeményezések a pilóta nélküli kutatási projektekre is fokozódnak, 

mivel a hatóságok azt tapasztalják, hogy az automatizálás e formája jó eszköz lehet 

számukra a 21. századi kihívások kezelésében, mint például a COVID-19 járvány. 
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Palik Mátyás: Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek (Nemzeti Közszolgálati 
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Agrárium 
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A kukorica talajművelési rendszereinek összehasonlító értékelése szántóföldi 

tartamkísérlet eredményeinek felhasználásával (Agrofórum, 24.o., 2020.10.14.) 

Így támogatják a drónok a precíziós gazdálkodást (Agrárágazat, 14.o., 2021.01.07.) 
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Energetika, közmű, bányászat 

A privatizáció óta nem látott változás zajlik az energiapiacon (Világgazdaság, 

2020.07.16., 5.o.) 
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energetikai-startup/ 
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https://iotzona.hu/energia/milliardokat-hoznak-a-dronok-az-energiaiparban 
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Olcsóbban csengethet be a drón a postásnál (Világgazdaság, 2020.02.10., 5.o.) 

Juhász Roland, Mészáros Bálint: Intralogisztikai rendszerek megfigyelésének 

támogatása drónokkal (TDK dolgozat, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, 2017.) 
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http://newtechnology.hu/dronok-modernizaljak-az-intralogisztikat/ 

Média, szórakoztatóipar 

David Goldberg: Újságírás, drónok és jog (In Medias Res, 2015/2) 

https://media20.blog.hu/2014/07/01/dronok_harca_avagy_a_taviranyitott_ujsagiras_jo

voje 

Közszolgálat 

Dr. Restás Ágoston: A drónok közszolgálati alkalmazásának lehetőségei (Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, 2014) 

Vigh András: A drónok rendészeti alkalmazási lehetőségei (Belügyi Szemle, 2018/10) 

Németh András: UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során (Hadmérnök, XIII. 

évf. 3. szám) 

https://alapjarat.hu/aktualis/dronnal-pofatlanitottak-rendorok-salgotarjanban-video 

https://www.digitalhungary.hu/interjuk/Jonnek-a-mentodronok-is/7379/ 
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16 Mellékletek 

16.1 Rövidítések  

808 Camera: parányi, könnyű kamerák gyűjtőneve. 

Balanced Battery Charger: olyan töltő amely több cellás akkumulátort feltöltve, a 

cellákat ki is egyensúlyozza. 

Ball bearing: golyós csapágyazású motor. 

C: ez az érték mutatja ki, hogy mekkora az az elméletben megnevezett feszültség, 

amit képes az akkumulátor rövid ideig leadni. 

CW motor: azok a motorok, melyek az óra járásával megegyezően forognak. 

CCW motor: azok a motorok, melyek az óra járásával ellentétesen forognak. 

DRL: A Drone Racing League nevű, drón versenysorozat rövidítése. 

ESC (Electronic Speed Control): elektronikus sebességszabályzó egység  

Fail-Safe: Adott eseményre beállítható reakciót megvalósító rendszer 

FC (Fly Control): a reülés vezérlését végző számítógépes rendszer. 

FPV (First Person View):  Első nézetes (ezt nézi a pilóta) 

Firmware: a mikroprocesszor alapú termékek memóriájába töltött, hardver közeli 

programkódot tartalma szoftver.  

Gimbal: képstabilizátor állvány, amire a kamerát szerelik. 

Giroszkóp: szögsebességet mér a három tengely körül, hogy segítse drón 

vezérlését. 

GPS (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer 

IMU: inerciális mérőegység, olyan vezérlő, amely 3 D gyorsulás és elfordulás 

mérésére alkalmas. A navigációt segítő eszköz 

Kompasz - iránytű 

KV: olyan érték, amely meghatározza, hogy 1 V feszültségnövekedés hatására a 

motor fordulatszáma mennyivel növekszik. 
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LIDAR (Light Detection and Ranging): Lézer szkenneléssel végzett távmérésen 

alapuló képalkotó technológia 

LiPo: (Litium-Polimer) Ilyen akkumulátorokat használnak a drónok energiaellátásához.  

Kontroller: a drón irányítására használatos távvezérlő. 

mAh: az akkumulátor energiájának mértékegysége, mennyi ideig képes adott 

energiát szolgáltatni. 

MI: (Mesterséges Intelligencia 

NFZ (No Fly Zone): olyan területek, ahol tilos a drónnal való repülés. 

PNP/PNF: olyan csomagot jelez, melyben nincs előre összeszerelve a készülék, így 

nekünk kell összerakni a drónt a pakkba foglalt alkatrészekből. 

RC (Radio Controller) -  a drón vezérlésére alkalmas vezeték nélküli távirányító  

Receiver: A kamera képének vevője, amely real-time továbbítja a képeket a 

szemüvegre. 

RTF (Ready to Fly): Drón vásárlásnál a vásárolt eszköz; repülésre kész (összeszerelt), 

állapotban van. 

RTH - Return to Home: Egy funkció, amely egy kijelölt "home" ponthoz viszi 

automatikusan a drónt. 

S: az akkumulátor cellaszáma. 

SfM (Structure from Motion) Mozgó kamerával, álló tárgyról készített adatok 

UAM (Urban Air Mobility): Városi légi közlekedés 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle): -  A pilóta nélküli légijármű 

VTOL: a vertikális felszállásra alkalmas drón technológia. 
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