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Adrónok európai uniós és hazai 
elterjedését mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy 2021. 

január elsejével Magyarországon is ha-
tályba lépett az az európai uniós tör-
vény, amely a pilóta nélküli repülő esz-
közök működtetésének és repülteté-
sének a szabályozására vonatkozik. 
Az exponenciálisan növekvő mennyisé-
gű drónok használatát azért is kellett 
jogi keretek közé szorítani, mert to-
vább bővült a felhasználási területük szá-
ma. Hogy csak a legfontosabbakat 
említsem: a drónok napjainkban már 
az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a 
szállítás, a katasztrófaelhárítás, a média 
és a filmgyártás területén is meghatáro-
zó szerepet töltenek be. De nem szabad 
elfeledkezni azokról a felhasználókról 
sem, akik csupán saját maguk, illetve 
közvetlen környezetük szórakoztatására 

használják ezeket az eszközöket, hiszen 
ez idáig soha nem látott szemszögből 
készíthetnek például fantasztikus 
videófelvételeket. A szabályozásra – a 
drónok mind szélesebb körű elterjedé-
se mellett – a reptetésekkel kapcsolatos 
esetleges visszaélések, személyiségi jo-
gok megsértése miatt is szükség volt. 
Sokat elmond a felhasználók számáról, 
hogy az elmúlt több mint félév során 
mintegy nyolcezer kérelmező jelezte az 
Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um Légügyi Hatósága felé a nyilván-
tartásba vételi igényét.

A hazai szabályozásról
A hazai pilóta nélküli repülő eszközöket 
működtetők számára egyébként a janu-
ár elsején életbe lépett kötelező érvényű 
európai uniós drónszabályozás komoly 
változásokat hozott a korábbi szabad 

felhasználás helyett. A legfontosabb 
változást az jelentette a drónokat repül-
tető magánszemélyek és cégek számá-
ra, hogy a 945/2019-es és 947/2019-es 
uniós törvények kötelezővé tették a 
drónokat repültető magánszemélyek és 
szervezetek, illetve a tulajdonukban lé-
vő pilóta nélküli repülő eszközök és a 
repülőgép-, helikopter-modellek nyil-
vántartásba vételét. Ezen új uniós elő-
írás alól csak a 125 grammnál kisebb sú-
lyú eszközök jelentettek kivételt. A ha-
zai törvényi előírások szerint a felhasz-
nálóknak kötelező biztosítással is 
rendelkezniük kell. A pilóta nélküli re-
pülő eszközök repültetése amúgy két 
nagy kategóriára osztható. Az egyik az 
Open, amelyen belül szintén van A1-es, 
A2-es és A3-as besorolás, amely a fel-
használás módjára vonatkozik, illetve 
van még a Specificed kategória, amely 

A  X X I .  S Z Á Z A D  M E G H AT Á R O Z Ó  T E C H N O L Ó G I Á J A

DRÓNOKKAL A FÖLD 
FÖLÖTT

Bár pilóta nélküli repülőgépek (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) már az 1960-as években is léteztek, 
nemigen lehetett bővebben tudni róluk, hiszen – ahogyan az más friss technológiák és eszközök ese-
tében is lenni szokott – katonai felhasználásra készültek. A XXI. század azonban ezen a fronton is 
áttörést hozott, így ma a légiközlekedés iránt érdeklődők mellett már a legtöbb gyermek is tisztában 
van azzal, hogy mit is jelent a távolról irányított légi jármű, közismertebb nevén a drón. Nem véletlen, 

hogy idén tavasszal megalakult a Magyarországi Drón Koalíció.
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tevékenységi köre érintheti a LUC-
engedélyhez kötött működést. Ilyenek 
lehetnek a földméréshez, agrártevé-
kenységhez, drónos permetezéshez, 
elektromos távvezeték, olajvezeték el-
lenőrzéséhez köthető munkák. Másik 
fontos kérdés, hogy a drónokat mű-
ködtető pilótáknak – kategóriától füg-
gően – szükséges olyan online tanfo-
lyam elvégzése, amely lehetővé teszi a 
számukra, hogy hivatalosan repültet-
hessék a drónjaikat. Ezeket az engedé-
lyeket a drónok tekintetében nem szak-
szolgálati engedélynek nevezik, hanem 
kompetencia tanúsítványnak, amely 
azt igazolja, hogy a drónt repültető piló-
ta tisztába van a rá vonatkozó jogszabá-
lyokkal, a repültetés feltételeivel, azzal, 
hogy milyen speciális engedélyt köteles 
kérnie, ha speciális légtérben, helyszí-
nen kívánja használni a pilóta nélküli 
repülő eszközét. 

Összegyűjtött szakértelem és 
tudásbázis

A magyar kormányzat – felismerve az 
új eszközben és technológiában rejlő és 
megannyi iparágat érintő lehetőségeket 

azokra a különleges felhasználási terü-
letekre vonatkozik, amelyek esetében a 
drónok üzemeltetése és használata egy 
légitársaság működési rendjéhez hason-
lítható, vagyis olyan szintű engedélykö-
teles, mint az AOC, azaz Air Operation 
Certificate egy kereskedelmi légi vállal-
kozás esetében. A drónokra vonatko-
zóan Light UAS Operation Certificate 
(LUC) ennek az engedélynek az elne-
vezése. Ilyet egyelőre egyetlen cég ka-
pott az Európai Unióban, méghozzá 
egy norvég vállalkozás a norvég lég-
ügyi hatóságtól. Ez a cég környezetvé-
delmi és halgazdálkodási tevékenységet 
végez Norvégiában a tenger, azaz nyílt 
víz felett, de első körben csak olyan te-
vékenységi körre kapták meg az 
LUC-t, amely során a drónok a kezelő-
jüknek a látótávolságán belül (VLOC) 
maradnak. A terv az, hogy amennyi-
ben problémamentesen tud így a cég 
működni, akkor néhány hónapon belül 
már arra is megkapják az engedélyt, 
hogy a drónjaik látótávolságon túli te-
rületeken (BVLOC) is tevékenyked-
hessenek. Magyarországon is van már 
több olyan drónos vállalkozás, amelyek 

– a Digitális Jólét Program keretében 
május 4-én létrehozta a Magyarországi 
Drón Koalíciót, amelynek célja, hogy 
stratégiai és szakmai platformot te-
remtsen a kormányzat, a kutatói szfé-
ra, a piaci szereplők, továbbá a felhasz-
nálók számára a magyarországi 
drónhasználattal és fejlesztésekkel kap-
csolatban, hozzájáruljon egy világszín-
vonalú drón ökoszisztéma, illetve drón 
tesztkörnyezet kialakításához, vala-
mint a magyarországi drón-stratégia 
kidolgozásához és megvalósításához. 
Ezen célok megvalósításával nemzet-
gazdasági szinten mérhető versenyké-
pesség-növekedés elérése válik lehetsé-
gessé a drónok és dróntechnológia szé-
leskörű alkalmazásával. Bizonyára so-
kan tudják, hogy a koalíció olyan 
sajátos közigazgatási platform, mely-
nek célja, hogy megfogalmazza az 
egyes új digitális technológiákkal kap-
csolatos azon kérdéseket, amelyekkel a 
kormányzatnak az elkövetkező évek-
ben foglalkoznia kell, és hogy ezekre a 
kérdésekre közigazgatásilag is értel-
mezhető válaszokkal tudjon szolgálni. 
A koalíciók összehasonlító elemzéseket 
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készítenek, kutatásokat támogatnak, 
serkentik a nemzetközi együttműkö-
déseket, javaslatokat fogalmaznak meg 
a jogi környezet akadálymentesítésére 
és megfigyelő tevékenységet végeznek. 

Mindezek ismeretében az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium, a 
Széchenyi István Egyetem, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, továbbá a HungaroControl 
Zrt. úgy ítélte meg, hogy a kezdemé-
nyezésükre megalakuló – és több mint 
hatvan alapító tagot számláló – koalí-
ció hatékonyan fogja szolgálni a beve-
zetőben említett célokat. Nem túlzás 
talán azt állítani, hogy az alapítók 
mindegyike rendelkezik azzal az elis-
mert – közlekedési tudományokra, 
közlekedésszervezésre, innovációra, 
hatósági tevékenységre, légiirányításra 
épülő – tudásbázissal, amely elősegít-
heti az új technológiák beépítését a 
hazai környezetbe. A Magyarországi 
Drón Koalíció alapítóinak meggyőző-
dése, hogy a drónok területén zajló 
élesedő nemzetközi versenyben hatá-
rozott fellépésre van szükség a hazai 
vállalkozások és a dróntechnológia 
megerősítése érdekében. Palkovics 
László miniszter a Drón Koalíció ala-
pító okiratának aláírását követő sajtó-
tájékoztatón közölte, a drónokkal 
összefüggő gazdasági lehetőségek in-
dokolják a magyarországi drón koalí-
ció létrehozását, ugyanis az Európai 
Bizottság becslései szerint húsz év 
múlva több mint 100 ezer embert 
foglalkoztatnak majd a drónokkal 
összefüggő területek, amelyeknek a 
gazdasági hatásai elérik vagy meg-
haladják majd a 10 milliárd eurót. Ma-
gyarország is szeretne ehhez a folya-
mathoz csatlakozni és előkelő helyet 
kíván kivívni magának a drónok 

alkalmazása, kutatása és gyártása te-
rületén. Az újonnan alakult – tagjai-
nak önkéntes szakmai munkájára épü-
lő – szervezet sikeres működéséhez el-
engedhetetlen, hogy a kormányzat, a 
piaci szereplők és a tudományos szféra 
vezető képviselőiből álló 7 fős dön-
téshozó testület (elnökség) munkáját 
támogassák azok a munkacsopor-
tok, amelyek összességükben felöle-
lik a pilóta nélküli légi járművekkel 
kapcsolatos valamennyi feladatot. 
Eszerint külön munkacsoport fog-
lalkozik majd a drón-stratégiával, az 
oktatással, a tesztkörnyezettel, a 
technológiával és gyártással, a biz-
tonsággal, a szabályozással, a nem-
zetközi együttműködéssel, továbbá a 
sport és rekreációs témakörökkel. 

Mivel a Magyarországi Drón Koalí-
ció voltaképpen egy szervezett jogi 
forma nélküli együttműködési fó-
rum, nyilvánvaló, hogy tagja lehet 
bármely szervezet, amely elkötelezett 

a drónokkal kapcsolatos innováció 
iránt, valamint tudásával és szakmai 
tapasztalatával együtt kíván dolgoz-
ni a koalíció tagjaival Magyarország 
drónhasználattal kapcsolatos céljai-
nak eléréséért.

Hatalmas kihívások 
A következő években és évtizedekben 
a pilóta nélküli légi járművek alkalma-
zásában igen komoly fejlődés prog-
nosztizálható. Az anyagtudományi, a 
tervezési, a számítástechnikai, vala-
mint az adatgyűjtésben és adatfeldol-
gozásban alkalmazott innovációk ha-
tására (például mesterséges intelli-
gencia) a drónok számos területen 
egyre inkább átveszik az ember sze-
repét. Segítségükkel biztonságosab-
ban, gyorsabban, pontosabban és ol-
csóbban lehet elvégezni azokat a tevé-
kenységeket, melyeket korábban csak 
jelentős humánerőforrás-igénnyel le-
hetett megoldani. Az árak csökkenése 
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és a drónok által végezhető funkciók 
folyamatos növekedése révén a világ-
ban egyre több helyen kezdik el az esz-
közöket egyre nagyobb számban alkal-
mazni (példaként a mezőgazdaság, a 
telekommunikáció, a biztonságtech-
nológia, a hadiipar, az egészségügy, a 
logisztika stb.). Ezáltal a korábbi üzleti 
trendek és felhasználási módok változ-
nak, új szolgáltatások és megoldások 
jelennek meg, az innováció gyorsul, 
ami a légiközlekedés változását is ma-
gával vonja. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a 2021. január 1-jétől hatályos 
uniós és hazai jogszabályok olyan új ki-
hívást jelentek az iparágra nézve, me-
lyek kezelése széleskörű összefogást 
igényel az érintett szervezetek között 
az ipari és kereskedelmi felhasználók-
tól kezdve, a K+F szervezeteken át 
egészen az állami szervezetekig, 
akik a jogszabályi háttér kialakítá-
sával foglalkoznak. A Magyaror-
szági Drón Koalíció koordinációs 
feladatait – az alapítók szándéka sze-
rint – a KTI Közlekedéstudományi Intézet 
és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. látja el. 
A Magyarországi Drón Koalíció 

kiemelt jelentőségét is jelzi, hogy rö-
viddel megalakulását követően – 2021. 
július 13-án – a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem campusán – már meg is 
tartotta első plenáris ülését. Palkovics 
László innovációs és technológiai mi-
niszter megnyitó beszédében elmond-
ta, hogy Magyarország a drón-
technológia fejlesztésében és alkalma-
zásában is vezető szerepre törekszik, 
amelynek eszköze az MDK és a benne 
munkálkodó, az iparág teljes horizont-
ját lefedő tagok szakmai munkája ré-
vén létrejövő nemzeti drónstratégia. 
Bár a szabályozás kereteit, sarokpontja-
it az Európai Unió jogszabályai jelölték 
ki, azonban a tagállamoknak, így Ma-
gyarországnak is bőven van feladata és 
lehetősége olyan szabályok és környe-
zet kialakítására, mellyel – az EU adta 
keretek között is – hazánk a drónipar 
egyik meghatározó szereplőjévé vál-
hat. Az ülésen a szavazásra jogosult ta-
gok elfogadták az elnökség javasolt 
összetételét, és Rohács Dániel egyetemi 
docenst, a BME Közlekedésmérnöki 
és Járműmérnöki Kar Vasúti Jármű-
vek, Repülőgépek és Hajók Tanszék 

tanszékvezetőjét választották meg az 
MDK elnökének. Így minden feltétel 
megvalósult ahhoz, hogy a munkacso-
portok megalakításával és feladatkö-
rük részletes meghatározásával folyta-
tódhasson a drónstratégia szakmai elő-
készítése. A résztvevők döntöttek arról 
is, hogy az MDK Programirodája a 
KTI Közlekedéstudományi Intézet ke-
retein belül fog működni Drotár István
vezetésével, aki egyúttal az MDK 
szakmai vezetőjének tisztét is betölti. 
Rohács Dániel az eseményen beszá-
molt arról is, hogy a már megépült 
ZalaZONE autóipari tesztpályához 
kapcsolódóan DroneMotive néven egy 
tesztlégtér kialakításának előkészületei 
is megkezdődtek. Az új tesztlégtér ki-
alakítása kifejezetten a drónok szabta 
igényekhez fog igazodni, így világszin-
ten is egyedülálló lesz a ZalaZONE, az 
önvezető autók és drónok összevont 
tesztelésére való képesség révén. Ez a 
tesztkörnyezet változatos körülmé-
nyek és műveletek szimulálását, vala-
mint speciális gyakorlati képzések szer-
vezését teszi lehetővé biztonságos kö-
rülmények között. A tesztelési lehető-
ség biztosítása révén a rekreációs vagy 
szabadidős és ipari felhasználásra terve-
zett drónok hazai gyártása is lendületet 
vehet, amely további új munkahelyeket 
hozhat létre, így a drónok – melyek a 
koronavírus alatt visszaszorult szemé-
lyes munkavégzési lehetőségek miatt 
még inkább előtérbe kerültek – most a 
3. járványhullám utáni gazdasági újra-
indításban is szerepet játszhatnak érték- 
és munkahelyteremtő képességükkel. 

SCHVÁB ZOLTÁN
(A KTI Közlekedéstudományi 

Intézet ügyvezetője)




