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Drónszabályozás 2021 

 

Évek óta használjuk őket, és a jövőben a technikai fejlődésnek és a drónok 

népszerűségének köszönhetően egyre többen leszünk. Köszöntünk a drónpilóták 

és a drónhasználók közösségében. 

 

Ahogy az minden forradalmi technológia életében, úgy a drónok esetében is 

elmondható, hogy a kezdeti kísérletező időszak után a technika használata egyre 

szélesebb kör számára lett és lesz a mindennapok része, így annak használata is 

egyre szervezettebb keretek között zajlik. 

 

Már évek óta létező igény, hogy a drónok használata világos és komplex 

szabályozási keretet kapjon, ezzel egy időben a technika működtetése is a 

professzionalizálás útjára lép. 

A következő pár oldalban röviden összefoglaljuk neked az alapvető 

információkat, amelyeket drónhasználóként érdemes álmodból elkeltve is 

tudnod! 
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Gyakori kérdések 

 

Ki szabályozza a drónok reptetését? 

 

Az Európai Unió. Az Unió által hozott rendelet egy kötelező keretrendszer, 

melytől a tagállamok törvényhozása nem térhet el. Egyes pontokban azonban 

azt kiegészíthetik, pontosíthatják, vagy ahogy hazánkban is látható, szigoríthatják 

azt. A 2020. évi a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló javaslatcsomag szabályozza a drónos 

műveleteket hazánkban. Ezt egészítik ki kormány és miniszteri rendeletek. A 

Katonai Légügyi Hatóság Felügyeli a drónos műveleteket. 

 

Mikortól lép hatályba a dróntörvény? 

2021. január 1-től, illetve bizonyos rendeletek 2021. február 8.tól 

 

Milyen repülési kategóriák léteznek? 

Nyílt – általános szabályok szerint szabadon hajtható végre UAV repülés, azaz 

lakott területen kívül egy regisztrált drónnal, biztosítással és vizsgával rendelkező 

távpilóta szabadon repülhet. Természetesen csak az erre a célra biztosított 

légterekben. 

Speciális – Minden Pilóta Nélküli Légijármű művelet, ami nem nyílt kategóriába 

sorolható, az speciális. 

Engedélyköteles repülés – Olyan műveletek, melyet csak azok a távpilóták, 

szervezetek hajthatnak végre, akik rendelkeznek az ehhez szűkséges egyedi 

hatósági tanúsítással. Ezt kizárólag a Katonai Légügyi Hatóság adhatja ki. 
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Én melyik kategóriába tartozom? 

A leggyakoribb tevékenységnek számító hobbi és fotós, videósok körében a nyílt 

kategória jellemző. Amennyiben ezeket a tevékenységeket folytatod a 

drónoddal, az alábbi szabályokra kell különösen figyelni: 

● Maximum 25 kg felszálló tömeggel rendelkezhet a drónod 

● Lakott területen ez max 4 kg 

● A drónod nem kerülhet látótávon kívül a repülés alatt 

● Embertömeg közelében vagy felett nem szabad repülni (stadion, fesztivál, 

turisztikai látványosság, rendezvény stb.) 

● A drón maximum 120 méterre távolodhat el a földfelszíntől 

● Áruszállítás, kiszórás tilos! (pl permetezés) 

 

Regisztrálni kell a drónom? 

Igen. Nyilvántartásba kell venni minden 120 grammnál nehezebb eszközt, vagy 

minden olyan drónt, amelyen van adatrögzítő eszköz (pl. kamera), vagy 100 m-

nél messzebb képes eltávolodni a vezérlőtől.  A drónon túl, kötelezően 

nyilvántartásba veszik annak üzembentartóját, akár cég az, akár magánszemély. 

 

Hogyan veszik nyilvántartásba a drónomat? 

A drónt az ITM-hez tartozó drón osztály veszi nyilvántartásba. Ehhez két külön 

dokumentum beküldése szükséges (drón nyilvántartásba vétele, üzembentartó 

nyilvántartásba vétele). A beküldést megteheted postán, illetve e-papiron, 

ügyfélkapun keresztül. A nyilvántartásba vételt 2-2000 Ft illeték terheli. Az 

adatok módosíthatók később, szintén 2000 Ft-os illeték terhének megfizetése 

mellett. Az üzembentartó lehet cég és magánszemély is. 

 

Kell drón jogsi? 

Igen. Minden drónhoz, ami nem játék, szükség lesz vizsgára. A magyar vizsga a 

KAV központokban elérhető, mint a Kresz. Elfogadott bármely más EU-s vizsga is, 

mint pl az Osztrák, ami online elérhető és ingyenes. 
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Milyen lesz a vizsga? 

A vizsga 40 feleletválasztós kérdésből álló teszt lesz, mely csak a hivatalos, elég 

terjedelmes tananyag elsajátítása után lesz elérhető a vizsgázó számára. A 

témaköröket az EU határozza meg. Amennyiben nem szereted a 

meglepetéseket, jelentkezz online vizsgafelkészítő képzéseinkre és 2 óra alatt 

felkészítünk a vizsgára! 

 

Hol érvényes a vizsga? 

A jó hír, hogy bármely Uniós tagállamban letett vizsga az EU teljes területén 

érvényes.  

 

Számít, ha már korábban elvégeztem drón képzést? 

Nem, ez nem mentesít. Az eddigi képzések nem helyettesítik az állami vizsgát. 

 

Mi a ‘No Drone Zone’? 

Azok a légterek, ahol nem, vagy csak korlátozottan lehet drónnal berepülni nyílt 

kategóriába. Leginkább a repterek és a katonai repterek körzetei tartoznak ide. 

 

Biztosítás 

Kötelező 250g vagy feletti felszálló tömegű drónokra. A nagyobb biztosítók 

rendelkezne, erre optimalizált termékkel. 

 

Városokban kell eseti légtér? 

Igen! A magyar szabályozás szigorúnak számít, kell az eseti légtér minden lakott 

területen. 

 

Bírság és szankciók 

Légiközlekedési bírság 100 millió forintig szabható ki. Ez soknak tűnik, de ez egy -

tól, -ig típusú szankció. Számításba veszik a jogsértés súlyát, állapotát, 

ismétlését, veszélyességét, károsító hatását és a kár mértékét. Később írunk a 

https://dronehub.hu/online-vizsgafelkeszites/
https://dronehub.hu/online-vizsgafelkeszites/
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bevett gyakorlatról. 

 

Mi van az illegális fotózással, videózással? 

Bűncselekménynek minősül. Súlyos esetben elzárással is sújtható. 

 

Csinálhatok felvételt a drónommal? 

Igen, bár az új szabályozás szigorúan kitér a magántulajdon és a személyiségi 

jogok védelmére. Ettől függetlenül szabad felvételt készíteni művészi és saját 

célokra. Ami tilos, az az engedély nélküli megfigyelés és a személyiségi jogok 

megsértése. 

 

A My Drone Space helyettesíti a légtér engedélyt? 

Nem, viszont az applikáció használata kötelező. Használata lehetővé teszi, hogy 

nyomon kövessük a legtér alakulását környezetünkben. 

 

Ezzel kapcsolatos cikkünk ITT érhető el! 

  

https://dronehub.hu/dronszabalyozas-2021/?fbclid=IwAR0XUpHNxh52L2eFAJmqhnXjuwcrxEXN5ukTGF-6JoXLeZWr0VPSCz4-kR
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Drónvizsga 

 

Ahhoz, hogy jogszerűen használjuk drónunkat az új dróntörvény szerint, 

nemcsak a regisztráció és a biztosítás lépésein kell túllennünk, hanem 

szükségünk van úgynevezett kompetencia tanúsítványra ahhoz, hogy a 

hatóságok tudják: a kellő ismeretek és elsajátított készségek birtokában képesek 

vagyunk felelősen reptetni eszközünket. Egyszerűbben szólva tehát szükség van 

egy drónpilóta képzés és egy vizsga elvégzésére ahhoz, hogy minden szabálynak 

megfeleljünk. 

 

Kinek kell? 

A drónvizsga teljesítése gyakorlatilag a regisztrációhoz szükséges nulladik lépés, 

tehát mindenkinek kell képzettségi igazolást, egyfajta jogosítványt szereznie, 

akire a regisztrációs kötelezettség érvényes. (Annak, aki olyan drónnal repülne, 

amely nem sorolható a játékok kategóriájába, vagy 120 grammnál nehezebb, 

vagy adatrögzítésre alkalmas vagy 100 méternél messzebb képes repülni az 

irányítójától.) A követelményrendszer a drónok kategóriájától függően változik. 

A nyílt kategórián belül (a legtöbb hobbi drónos és ipari felhasználó is ebbe 

tartozik) A1 és A3 alkategóriában a pilótának elég egy online képzést elvégeznie, 

tudásáról pedig egy 40 kérdéses teszt során kell számot adnia. A teszten 75%-os 

eredményt, azaz 30 jó választ kell elérni ahhoz, hogy megkaphassuk a képzést 

igazoló kompetencia tanúsítványt. 

 

A vizsgát jelentő teszt tartalmi megkötését az EU-s dróntörvény szabályozza, 

eszerint az alábbi témakörök szerepelnek a feleletválasztós kérdéssorban: 

repülésbiztonság, légtér korlátozások, légiközlekedés szabályozása, emberi 

teljesítőképesség határai, operatív eljárások, általános UAS ismeretek, 

magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem, biztosítás és védelem. 

 

Az A2 alkategóriában reptető pilótáknak a kötelezően elsajátítandó tananyag és 
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a vizsga mellett gyakorlati nyilatkozattal is rendelkezni kell. A gyakorlati 

nyilatkozatot, magának állítja ki a távpilóta. 

 

Hol, hogyan? 

Magyarországon a vizsgázás előfeltételének számító online tanfolyamot a 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) keretein belül lehetett 

elvégezni, az A1/A3 kategóriák képzésére a KTI honlapján lehet jelentkezni. A2 

kategória esetén először a KTI ügyintézőjével vegyük fel a kapcsolatot, erre a 

kepzes@kti.hu címen vagy a 06-1-464 4438 telefonszánom van lehetőség.  

 

A vizsgákat szervező Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

(KAV) honlapja is a KTI tanfolyamot kéri vizsgázóitól. (A honlapon kiegészítésként 

még azt találhatjuk, hogy a szaktanfolyami és kategóriás képzési engedélyek 

kiadása az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartozik, a 

részletekkel kapcsolatban ugyfelszolgalat@itm.gov.hu e-mail-címen lehet 

tájékoztatást kérni.) 

 

A központilag elfogadott vizsgát (A1/A3 és A2 kategóriában is) a Közlekedési 

Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV)-nál kell letenni, erre a KAV 

honlapján lehet jelentkezni. 

 

Vizsgázni viszont csak személyesen lehet a KAV vizsgáztató helyeinek egyikén. A 

vizsga díja 4600 Ft, melyet az e-Titán rendszerbe bejelentkezve kell befizetni. A 

vizsga szintén 16 éves kortól tehető le, és menetrendje hasonló a KRESZ-

vizsgáéhoz, tehát egy számítógépteremben ülve a gépen kell válaszolni a 

feleletválasztós kérdésekre. A sikeres eredményhez A1 és A3 kategóriában 45  

perc alatt 40 kérdésből 30 helyes választ kell adni,  

 

A2 kategóriánál 30 perc alatt 30 kérdésből 23-at kell jól megválaszolni.  
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Ha minden jól megy, akkor mindezek után egy ilyen, a teljes EU területén 

érvényes igazolvánnyal lehetünk gazdagabbak: 

 

 

 

Fontos, hogy a korábban (2021. január 1. előtt) szerzett képzések nem váltják ki 

az új, egységesített normarendszeren alapuló tanfolyamot és vizsgát. Cserébe 

viszont az Európai Unió bármely országában szerzett vizsgát elfogadják az EU 

teljes területén, tehát az EU-n belüli külföldi „drónjogosítvány” éppúgy érvényes 

itthon, mint a magyar az EU-s országokban. 

 

Ezt a kitételt azért is érdemes megjegyeznünk, mert a jogszabályi környezethez 

való rendkívül lassú intézkedések miatt hónapokig csak külföldi online 

tanfolyamokkal és vizsgákkal lehetett megszerezni a jogszerű repüléshez 

szükséges jogosítványt, így nagyon sokan vágtak bele (saját nyelvtudás vagy épp 

Google-fordító segítségével) német vagy más nyelvű külföldi képzésbe és 

vizsgába. Ezekre továbbra is van lehetősége annak, aki a magyar nyelvű vizsga 

helyett (például német vagy angol) nyelvi kihívásra is vágyik, másrészt míg 

Magyarországon csak személyes vizsgázásra van lehetőség, addig a külföldi 

vizsgák egy része online is letehető.  

 

Az ezeken szerzett EU-s tanúsítványok a szabályozás szerint Magyarországon 

természetesen továbbra is érvényesek. 
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Drónbiztosítás 

 

Az új dróntörvény bizony kötelező biztosítást is előír egyes drónokra. 

Jason Odiin fotója 

 

A 250 grammnál nehezebb járműveknek kötelező biztosítással rendelkezni, 

melynek összhangban kell lennie a végzett tevékenységgel. Ha gazdasági 

tevékenységhez használt drónra az olcsóbb hobbi célra való biztosítást választjuk 

ki, akkor egy esetleges káreseménynél a biztosító nem fog fizetni. 

 

Hatályos jogszabályok 
 

A hatályos jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy: 

4 kg-nál könnyebb drónra 3 millió forintos káreseményenkénti és 6 millió 

forintos limit,  

4 és 20 kg közötti drónoknál 5 millió forintos káreseményenkénti és 10 millió 



Drónszabályozás 2021 

12 
 

forintos limit szükséges a biztosítási időszakra.  

20 kg feletti drónokra egyedi ajánlatot kell kérni. 

 

Jelenleg a piacon négy biztosító kínálja a termékeit drón biztosításban. A 

Generali és a Groupama mind magánszemélyeknek, mind jogi személyeknek 

kínál biztosítást, hobbi és gazdasági célra egyaránt. Az Uniqa csak hobbi célra, az 

Allianz csak gazdasági célra használt drónokhoz kínál kötelező 

felelősségbiztosítást. Egyelőre drón casco biztosítás még nem érhető el a 

biztosítási termékek között, de remélhetőleg hamarosan ezzel is kijön valamelyik 

biztosító. 

 

Az Uniqa és az Allianz biztosításának a megkötése körülményes és bonyolult, 

egyedi ajánlatot kell kérni, ezért ezeket csak olyan esetben javasoljuk, ha valami 

oknál fogva a Generali és Groupama nem fogadja be a biztosításunkat. 

 

 

A Generali előnyei és hátrányai 

 

Előnyök: 

● Kártalanít, ha a drón miatt megsérül valaki, vagy dologi kárt okoz, és téged 

terhel a drón üzembentartójaként a kártérítési felelősség. 

● Ha a drón üzemeltetésével kapcsolatban jogi érdeksérelem ér, kifizeti 

helyetted az ügyvédi díjat és a jogi eljárás költségeit a következő jogi 

eljárásokban: kártérítési eljárás, szabálysértési eljárás és büntetőeljárás. 

● Választhatsz, hogy a drónbiztosítás csak Magyarországra legyen érvényes 

vagy az egész Unió területére. 

● Ha aggódsz egy nagyobb károkozás miatt, a biztosítási összegek 

megduplázását is kérheted szerződéskötéskor (pótdíj ellenében). 

● Díjkedvezmény meglévő Generali biztosítás esetén. 

 

Hátrányok: 

https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
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● Nincs 30 napos szerződés, mint a Groupamánál. 

 

 

A Groupama előnyei és hátrányai: 

Előnyök: 

● Egyszerűbb megkötni 

● Mint a Generalinál, megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan 

bekövetkező, személyi sérülésből eredő károkat, valamint a személyiségi 

jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is 

 

Hátrányok: 

● Csak éves díjfizetés 

● Nem lehet limitet duplázni 

● Nincs jogi eljárás térítés benne, mint a Generali biztosításban 

 

A biztosításokkal kapcsolatos cikkünket ITT tudod elolvasni. 

 

 

 

 

 

  

https://dronehub.hu/mit-kell-tudni-a-dronbiztositasokrol/?fbclid=IwAR3l-xLfshhlHpuJxqPNv_dxQGtFza2ElzqEbQ6xUG1HVVhjojuCLCZjFeI
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Drónregisztráció 2021 

 

2021. január 1-től új időszámítás lépett életbe Magyarországon a drónosoknak. 

A decemberben elfogadott, röviden csak „dróntörvényként” emlegetett 

törvénymódosításokhoz azóta is folyamatosan érkeznek a hivatalos 

kiegészítések. A február 2-i Magyar Közlönyben (a 38-40/2021. (II./2) 

kormányrendeletekben) találhatóak meg a részletek arról, mit kell tenniük a 

drónosoknak, ha legálisan szeretnének repülni. Az első lépés a drón és 

üzembentartójának nyilvántartásba vétele. Összefoglaljuk, hogyan láss neki. 

 

Kinek kell regisztrálni? 

 

A regisztráció két részből áll: nyilvántartásba kell vetetni a drónt és a drónt 

üzembe helyező távpilótát is, aki nemcsak magánszemély, hanem jogi személy is 

lehet. A regisztrációt abban az országban lehet megtenni, ahol az üzembentartó 

lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik, tehát Magyarországon a magyar 

lakcímmel vagy székhellyel rendelkezők tudják elindítani a folyamatot. 

 

Minden drónt és üzembentartót regisztrálni kell, ha a drón nem játék. A 

Magyarországon is érvényben levő EU-s szabály szerint játéknak az a drón 

minősül, amely a játékokra vonatkozó előírásoknak megfelel, 120 gramm alatti 

tömegű, nincs adatrögzítővel felszerelve és a pilótától legfeljebb 100 méterre 

képes eltávolodni. 

 

A drónt tehát kötelező bejelenteni az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnál (ITM), ha a drón, azaz UAS (pilóta nélküli légijármű rendszer) 

nem sorolható a játékok kategóriájába vagy 120 grammnál nehezebb vagy 

adatrögzítésre alkalmas vagy 100 méternél messzebb képes repülni az 

irányítójától. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1b15172ac0f1bcafcb061a4644597b4aef0a50fb/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1b15172ac0f1bcafcb061a4644597b4aef0a50fb/megtekintes
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Ha a feltételek közül akár csak az egyik igaz a drónunkra, akkor regisztrálni kell. 

(Például: hiába kisebb a drónunk tömege 120 grammnál, ha van rajta egy 

kamera, akkor máris gondolnunk kell a nyilvántartásba vételre!) A drón 

regisztrációja azonban nem elég, ugyanis annak, akinek bejelentésköteles 

eszköze van, regisztrálnia kell magát üzembentartóként is. 

 

Ian Baldwin fotója 

  

https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/


Drónszabályozás 2021 

16 
 

 

A nyilvántartásba vétel folyamata 

 

1) A drón, azaz UAS regisztrálása 

Ha a drón megfelel a fenti feltételek egyikének, akkor azt a következő 

nyomtatványok kitöltésével kell nyilvántartásba vetetni. 

UAS nyilvántartásba vétele természetes személy esetén: 

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202855 

UAS nyilvántartásba vétele jogi személy esetén: 

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202839 

 

Fontos, hogy a kitöltött nyomtatványt nem lehet egyszerűen e-mailben elküldeni 

az ITM-nek.  

 

A benyújtás elfogadott menete 

 

A regisztrációt online kell megtenni, méghozzá e-papíron. Ehhez fel kell menni az 

https://epapir.gov.hu/ oldalra, itt ügyfélkapuval lehet bejelentkezni, majd a 

„Légijárművekkel kapcsolatos hatósági eljárások” és a „Pilóta nélküli polgári 

légijárművekkel történő tevékenység bejelentése” opciókat kell kiválasztani. 

Ezután automatikusan csak az ITM-et lehet címzettként megjelölni. A levélhez 

csatolni kell az aláírással ellátott nyilatkozatot. 

 

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202855
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202839
https://epapir.gov.hu/
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A nyomtatványt kinyomtatva, postán is be lehet küldeni a Légügyi Felügyeleti 

Hatósági Főosztály postacímére: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház. A 

borítékon pedig fel kell tüntetni, hogy „Pilóta nélküli légijármű nyilvántartásba 

vétele”. 

Kiegészítésként megjegyezzük, hogy saját készítésű drón esetén gyártóként a 

saját nevet kell megadni a nyomtatványban ahhoz, hogy elfogadják azt. 

 

2) Biztosítás 

Bár a hivatalos regisztrációs folyamatnak nem része, de a drón bejelentése után 

és a pilóta nyilvántartásba vétele előtt még meg kell kötni a felelősségbiztosítást. 

Bár ez csak a 250 gramm feletti gépeknél kötelező, de a kisebbeknél is erősen 

ajánlott. Már csak azért is, mert a rendeletek nem egészen egyértelműek. Hiába 

írják elő egy helyen a 250 grammos súlyhatárt, de van rendelet, ami arról 

határoz, hogy felelősségbiztosítást kötelező kötni minden regisztrált UAS-ra. 

Tehát ha már regisztráltuk a drónunkat, akkor érdemes biztosítanunk is. 

 

A biztosításhoz már szükséges a nyilvántartásba vétel, ugyanis ennek 

eredményeként a drón fog kapni egy hivatalos azonosító számot. Ez az, amelyet 

a biztosítás kötésekor meg kell adni, hiszen az eddigiekkel ellentétben a 

biztosítás nem egy személyre, hanem egy eszközre vonatkozik. 

 

3) Az üzembentartó bejelentése 

Ha már rendelkezünk a drón biztosításának kötvényszámával, akkor kell 

magunkat üzembentartóként is nyilvántartásba vetetni. A jelenlegi regisztrációs 

folyamat szerint, ha több drónra is kötöttünk biztosítást, akkor többször, külön-

külön mindegyik eszközhöz regisztrálnunk kell magunkat, hiszen a benyújtható 

dokumentumon egy üzembentartóhoz egy biztosítási kötvényszámot lehet 

hozzárendelni. 

  

https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
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Ezt megtehetjük magánszemélyként : 

(https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202887) 

 és jogi személyként, azaz cégként vagy vállalkozásként is : 

(https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202871).  

Azt, hogy melyik kategóriába tartozunk, a későbbi tevékenységünk alapján kell 

eldönteni, de ez szerencsére utólag is módosítható.  

 

(Ha a drónunkra valamilyen oknál fogva mégsem kellett biztosítást kötnünk, 

akkor a nyomtatványon a kötvényszámot egyszerűen hagyjuk üresen.) 

Ennek a dokumentumnak a benyújtását a drónok bejelentéséhez hasonlóan kell 

megtenni, tehát e-papíron. 

 

Költségek 

 

A nyilvántartásba vétel nem megy ingyen, ezeket a hatósági díjakat elvileg 2021. 

március 8-tól kell fizetni. (Az összegekről szóló határozatot a Magyar Közlöny 

február 5-i, 18. számában adták közre.)  

 

A drón nyilvántartásba vétele: 2000 Ft 

Az üzembentartó nyilvántartásba vétele: 2000 Ft 

A drón vagy az üzembentartó adataiban bekövetkező változások bejelentése: 

2000 Ft 

Törlés a nyilvántartásból: 1000 Ft 

Igazolás kiállítása nyilvántartásba vételről: 4090 Ft. 

 

Arról azonban még nincs pontos információ és határozat sem, hogy az eddig 

beadott kérvények után utólag kell-e majd fizetni, illetve ha kell, akkor milyen 

formában (csekken vagy átutalással) és milyen határidővel kérik az összegeket. 

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202887
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202871
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/dc603e31e4eb81afdc16de2d18b234191c3837eb/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/dc603e31e4eb81afdc16de2d18b234191c3837eb/megtekintes
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Drónszabályváltozással, biztosítással kapcsolatos infókért és a jelenlegi jogi 

útvesztő megértéséért jelentkezz ingyenes konzultációnkra! 

 

 

 

Drónregisztrációval kapcsolatos cikkünket ITT találod. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
https://dronehub.hu/ingyeneskonzultacio/
https://dronehub.hu/minden-amit-tudnod-kell-a-dronod-nyilvantartasba-vetelerol/?fbclid=IwAR3r-HPZmSssm4WPd5RL62QuL1uDuJ66aE1HIec0HNqXg-i4c2kHcawYjI0
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Légifotózás drónnal, szabályosan     

 

Amennyiben légi fényképeket szeretnénk készíteni, vonatkoznak ránk a 

fényképkészítésre, videókészítésre vonatkozó jogi és etikai szabályok. Mivel az 

UAV segítségével a kameránk elméletben képes meglátogatni elzárt területeket 

és közterületen is olyan magasra tud emelkedni, hogy rálásson a földön állva 

nem látható területekre, a jogalkotó a Szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

2020. decemberi módosításába beemelt egy fontos szakaszt, amit nem szabad 

rosszul értelmezni: 

 

,,(1 a) Aki pilóta nélküli légijármű jogosulatlan használata során más lakásáról, 

egyéb helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- 

vagy képfelvételt készít, szabálysértést követ el.” 

A Szabs. tv. a következő 183. alcímmel egészült ki:  

(1) Aki lakott terület felett pilóta nélküli légijárművet jogosulatlanul használ, 

szabálysértést követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni 

bírságot.” 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2020. decemberi 

módosítása során a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény ,,Tiltott 

adatszerzés” című alcíme a következő 422/A. §-sal egészült ki:  

 

(1) Aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb 

helyiségét, vagy ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli és az ott 

történteket rögzíti, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt 

elzárással büntetendő. 
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(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha más bűncselekmény 

nem valósul meg, aki az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelés során 

készített hang- vagy képfelvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

teszi. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak 

magánindítványra büntethető.” 

Tomas Anunziata fotója 

De pontosan miről is van szó? 

A módosítás tervezésekor elterjedt a hír, hogy a zártkertek fényképezése tiltott 

lesz. Ugyanakkor ezek a sorok nem ezt jelentik. Szabadi László Úr ACRSA 

kerekasztalon elhangzott tájékoztatása szerint a hangsúly ott van, hogy „pilóta 

nélküli légijármű jogosulatlan használata során”, „megfigyeli”, „ott történteket 

rögzíti”, „megfigyelés során”.  

 

Tehát, ha valaki kémkedési céllal készíti a felvételt, akkor érvényesek ezek a 

szankciók. „Büntetni a visszaélőt fogják.”  
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Amellett, hogy reméljük, hogy ez így is lesz, és az esztétikai, felmérési, 

térképészeti célból és egyéb jó szándékkal készülő felvételek készítésére 

sohasem alkalmazzák ezeket a szankciókat, valóban támogatható cél a 

visszaélések (betörést előkészítő terepszemle drónnal, zsarolásra alkalmas 

felvételek készítése, egyéb károkozási célú reptetés) megakadályozása és 

szankcionálása a családok védelme érdekében. 

 

A szankciók öt évig érvényesíthetők, így például egy ingatlan tulajdonosa később 

is élhet jogai érvényesítésével, amennyiben bizonyítható, hogy a jogsértés 

megvalósult. Amikor ilyen esetet szankcionálnak, mérlegelési kötelezettséget ír 

elő a törvény és az eljáró hatóságnak minden körülményt figyelembe kell venni a 

szankció mértékének megválasztásakor. Amennyiben például nem okoztunk 

valódi, az esetleges sértettek oldaláról felmerülő hátrányt a jogsértéssel, 

korábban a büntetés a minimum felé tendált. Vagy például, amennyiben 

visszafordítható a hátrányos hatás, amit okoz a távpilóta, esetleg rövid időbeli 

lefutású a káros hatás, a jogsértés rövid ideig állt fenn, akkor sem valószínű, 

hogy a nagyobb büntetési tételek felé mozdulna el az eljáró hatóság. 

Ugyanakkor, ha bizonyíthatóan ismétlődő volt a jogsértés, esetleg nem voltunk 

együttműködőek az eljárás során, az növelheti a szankció mértékét. Eseti légtér, 

biztosítás vagy a regisztráció, esetleg a kompetenciatanúsítás hiányában az 

ismertetett büntetési tételek még nagyobbak is lehetnek, például légi 

közlekedés veszélyeztetése is felmerülhet. 

 

A megfigyelés nehéz értelmezése, a lakosság és az eljáró hatóságok felelősségi 

körébe helyezése mellett, hatalmas probléma van a Térképészeti törvény (2012. 

évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről), és a hozzá 

kapcsolódó rendeletek kapcsán.  

 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Fttv.) 30. § (1) bekezdése alapján légi távérzékelés, felvétel vagy 

adat közzétételéhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához engedély 

szükséges. Geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatokat 

eredményező légi fényképezés esetén a 399/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. 
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§ (1) bekezdése alapján a légi távérzékelési (a továbbiakban: távérzékelési) 

engedély kiadása iránti kérelmet a honvédelem térképészeti támogatásáért 

felelős szervhez kell benyújtani (MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest, II. 

Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Telefon: 336-2162, Fax: 336-2161, e-mail: 

mh.geosz@hm.gov.hu, Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 12). 

Brigitte Pellerin fotója 

 

Ezt az engedélyt azonban a jelen jogszabályok alapján nem lehet UAV 

művelethez megszerezni, sőt, klasszikus légijármű esetén is csupán két hazai 

szolgáltató birtokában van olyan tevékenységi engedély, amit csatolni kell ennek 

az engedélynek a kérelmezése esetén. Ezek a jogszabályok idejétmúlt, 

piacszűkítő és hazánk szakmai lemaradását okozó helyzetet teremtenek. 

 

Mindemellett nem térképművet, nem felmérési célú képeket készíthetünk az 

említett távérzékelési engedély nélkül is, még akkor is, ha ezek a felvételek 

alkalmasak ilyen téradatok előállítására, amit a harmincnál is több légi 

felmérésben érintett szervezet ki is használ. 

A művészi légifelvételek készítése esetén tehát csupán a képre kerülő ingatlan 

tulajdonosának jóindulatán, tájékozottságán, illetve az ügyet kezelő hatóság 
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jogértelmezésén múlik, hogy kémkedésnek („megfigyelésnek”), vagy jóhiszemű 

alkotásnak tekintik a tevékenységünket. 

  

Légifelvételek szabályozásának történelmi háttere 

A második világháború előtt és a háború kezdeti időszakában Magyarországon a 

nem katonai célú légifényképezés a világ élvonalában volt, különösen a húzó 

ágazat, a légi térképészet területén értek el nemzetközi sikereket. 

Magyarországon kezdték először alkalmazni a légi fényképeket régészeti célokra, 

és a Duna és a Tisza magyarországi szakaszait gyorsabban és nagyobb 

részletességgel térképezték és értékelték ki, mint a legtöbb nyugat-európai 

folyót. A hazai módszerek és útmutatók Franciaországban és Nagy Britanniában 

is követőkre találtak.  

 

Maria Orlova fotója 
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A hidegháború kezdeti időszakában azonban szétrombolták a bombázások 

törmelékéből mentett intézményesített rendszert és a folyamatok évtizedekre 

megtorpantak. A légifényképek vízügyi, erdészeti és egyéb polgári alkalmazása 

évtizedekre abbamaradt, a szovjet légierő, illetve a Néphadsereg készíthetett 

csak képeket repülőgép fedélzetéről, központosított moszkvai hírszerzési 

célokkal, másodlagosan pedig a hazai topográfiai térképfrissítés érdekében. 

Ebben az időszakban a MALÉV járatain a személyzetnek jelenteni kellett, ha 

valaki kifényképezett a repülőgép ablakán, és a repülőtéren már várta az erre 

hivatott szervezet a rosszul informált utast. A filmet előhívták, őt pedig alaposan 

kikérdezték. Ebben a környezetben harcolta ki a pécsi vízügyi igazgatóság, majd 

a vízügy budapesti központi szervezete a vízügyi és környezetvédelmi 

légifényképezés helyreállítását, de csak az 1970-es évek derekára érhették el a 

céljukat. A felvételeket így is katonai cenzorok ellenőrizték az 1980-as évek 

végéig, a repülések engedélyeztetése nehézkes volt. Az 1950-óta tartó 

diktatórikus félelem, és a felvételkészítés szigorú, túlzó szabályokhoz és 

tevékenységi engedélyekhez kötése 1992-re szűnt meg teljesen. 

 

Ekkor a légi fényképezéshez köthető valamennyi szakma fellélegzett és a 

fiatalok, valamint a régen is tevékenykedő profik számára olyan lehetőségek 

nyíltak meg az önfejlesztésre, amelyek nyugaton már korábban is megvoltak. 

Évente tucat vállalkozó és csoport lépett piacra termékeivel, a műszerek és 

fényképezőgépek értékesítése fellendült, a légi fényképek felhasználása 

mindennapossá vált. Kisrepülőgépek, sárkányrepülők, majd paplanernyők 

jelentettek platformot a légifotósok számára, akik művészi képeikkel hamar 

meghódították a címlapokat és széles körben publikálták szebbnél-szebb 

alkotásaikat A közigazgatási feladatokhoz alkalmazott légitérképek, és a 

szennyvíztisztítók, építkezések és mezőgazdaság számára szállított légifelvételek 

segítségével a gazdasági és tervezési folyamatok átgondoltabbá, ellenőrzötté és 

biztonságosabbá váltak, még az illegális hulladékelhelyezés mértékében is 

csökkenő tendenciák mutatkoztak. Szinte valamennyi ágazat döntés előkészítési 

folyamatai logikusabbá, jobban szervezetté váltak. 

 

2013 volt azaz év, amikor a térképészeti célú légi fényképezést olyan szabályozás 

alá vonták, amely gyakorlatilag nem volt teljesíthető a jogszabályok 
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hatálybalépésekor. A jogi környezet azóta nagyban módosult, de az engedélyek 

beszerzésére csupán két légi szolgáltató volt képes a klasszikus, pilóta vezette 

légijárművek esetében, és valljuk be, máig nem tisztázott, hogy a légi fényképek 

mikor tartoznak e szabályrendszer hatálya alá, illetve hogyan lehet drón esetén 

legálisan távérzékelést végezni, amikor a hatóságok csak légi szolgáltató által 

üzemeltetett, lajstromozott légijármű esetén adnak ki ilyen engedélyt. 

 

A jogszabályok gyorsütemű változásának időszakát éljük, és a jogalkotó 

felismerte a szituációt, annak orvoslása a jelek szerint folyamatban van. 

 

Ha érdekel a teljes Légifelvételek és jogi hátterük sorozat, iratkozz fel és már 

most elküldjük neked a teljes anyagot! 
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A2 Vizsga  

 

Jelentkezés 

Az A2-es vizsga az alábbi linken érhető el: 

http://www.kti.hu/dron-tajekoztato/jelentkezes-kepzesre-vizsgaztatas/ 

 

Szükséges dokumentumok 

Amennyiben e-Titán rendszerben végezted az alapképesítés tanfolyamot, az 

alábbi dokumentumokra lesz szükséged: 

  

•     Drónpilóta alapképesítés (A1/A3) vizsgabizonyítvány, 

•     A szükséges nyilatkozat szkennelve, aláírva, 

• A szükséges adatbekérő. 

  

2.   Külföldi A1/A3 bizonyítvánnyal rendelkezők: 

  

•     Drónpilóta alapképesítés (A1/A3) vizsgabizonyítvány, 

•     A szükséges nyilatkozat szkennelve, aláírva, 

•     Személyigazolvány, lakcímkártya szkennelve, aláírva, 

•     Telefonos elérhetőség 

•     Számlázási adatok (amennyiben cég nevére kéri a számlát: név, cím, 

adószám), 

• A szükséges adatbekérő. 

  

A vizsga díját (4600 Ft) az alábbi számlaszámra kell átutalni: 

11711003-21473140-00000000 

Közlemény: drón a2_kiegészítő vizsga _vizsgázó neve 

http://www.kti.hu/dron-tajekoztato/jelentkezes-kepzesre-vizsgaztatas/
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Vizsgára jelentkezni csak az információk és dokumentumok hiánytalan 

megküldését követően van lehetőség. 

  

A vizsgákra a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) 

megyeszékhelyenként biztosít lehetőséget. 

Fontos, hogy a befizetést követő naptól számított 8 napon túli időpontokra tudsz 

a KAV Nonprofit Kft.-nél vizsgára jelentkezni. A sikeres vizsgajelentkezésről 

megerősítő e-mailt küldenek. 

  

A tantervi és vizsgakövetelményt ITT érheti el. 

 

 

 

  

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/208201
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Gyakorlati Igazolás  

 

Nyilatkozat az önállóan végzett gyakorlati képzés teljesítéséről: 

 

Alulírott 

…………………………………………………………………………….. (név) 

         

…………………………………………………………,                                                               

(születési hely, idő) 

 

…………………………………………………………………………….. (anyja neve) 

nyilatkozom, hogy a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre 

vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló 2019/947 végrehajtási EU rendelet 

mellékletének UAS.OPEN.030 2. b) pontja szerinti önállóan végzett gyakorlati 

képzést teljesítettem. 

 

 

 Kelt: …………………………………………………………. 

         aláírás 
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Eseti légtér igénylés menete 
 

Mikor kell eseti légtérhasználati engedélyt kérnem? 
 

• Lakott területen való művelet esetén. Ez alól nincs kivétel, minden 

esetben igaz. 

• 120 méter feletti művelet esetén, mert azonnal speciális kategóriába 

kerülsz 

• Látótávolságon kívüli művelet esetén (VLOS-Visual Line Of Sight), minden 

olyan repülésnél, amikor nincs vizuális kapcsolatod a drónnal, 

légtérengedély szűkséges. 

• 25 kg feletti drónnal való reptetés esetén 

• Időszakosan korlátozott légtérben. Az ilyen légtereket az esetek 

nagyrészében a Légügyi hatóság használja. Kivétel, ha a megjelölt 

időszakon kívül repülsz. 

• Környezetvédelmi légtérben. 21 napos a légtérengedély és a park 

engedélye mindig szűkséges.  

• Repülőtéri irányító körzetek (CTR) 

• Közelkörzetek (TMA), de mivel a 120 m-t át kell lépned, hogy belépj, ezért 

ez már biztos, hogy speciális kategória 

 

Hol ellenőrizzem, hogy kell-e eseti légtér? 

My Drone Space applikáció, legter.hu 

Az eseti légtér igénylés menete 

• Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet (szolgáltatási díj köteles: 9000 Ft) 

a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell beküldeni, 

legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt. 

• Felelősségbiztosítással kell rendelkezni. 

• A Google Earth-ön megnézhetjük a berepülni kívánt terület 

berajzolásával a szélességi és hosszúsági koordinátákat. 
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• Légtér igénylés: Az ÁNYK-t is használhatod, de ha amúgy nem 

használod emiatt fölösleges 

 

https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/papiralapu_eseti_legter_kerele

m_urlap_2020.04.30.pdf 

 

https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/utmutato_az_eseti_legter_kere

lem_kitoltesehez_2020.04.30.pdf 

 

https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/tajekoztato_eseti_legter_igenyl

esehez_2020.04.30.pdf 

 

https://legter.hu/ 

 

A legter.hu-n lehetőség van, hogy elkészítsék neked a légtérigénylést. Ha a 

kényelemre, vagy a gyors ügyintézésre szavazol ez is megoldás. 

 

 

 

 

 

  

https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/papiralapu_eseti_legter_kerelem_urlap_2020.04.30.pdf
https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/papiralapu_eseti_legter_kerelem_urlap_2020.04.30.pdf
https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/utmutato_az_eseti_legter_kerelem_kitoltesehez_2020.04.30.pdf
https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/utmutato_az_eseti_legter_kerelem_kitoltesehez_2020.04.30.pdf
https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/tajekoztato_eseti_legter_igenylesehez_2020.04.30.pdf
https://doe.hu/sites/default/files/uploads/2020/tajekoztato_eseti_legter_igenylesehez_2020.04.30.pdf
https://legter.hu/
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350 000 Ft büntetés, egy kis téli drónozásért! 

 

“Amikor leesett az első hó, egy hölgy felszállt, készített néhány képet a városról, 

odaadta a helyi újságnak, amely lehozta a fotókat. Néhány nappal később 

idézést kapott a rendőrségtől, hogy tanúként szeretnék kihallgatni jogosulatlan 

UAS-tevékenység miatt. Egyértelműen kiderült, bizonyítható volt, hogy ő repült, 

ám végül tagadta a cselekményt, így súlyos büntetést kapott” (Forrás: index.hu) 

 

Az óvatlan hölgy 140 000 Ft szabálysértési bírságot kapott és 210 000 Ft bűnügyi 

költséget is kiszámláztak neki. Nem volt eseti légtere és jogosítványa. 

 

A Szabálysértési bírság határa, néhány 100 e Ft magánszemélyként, de aki 

cégként üzletszerűen tevékenykedik, annak 100 millió Ft a felső határ. Persze ez 

nagyon szélsőséges esetekben értendő. A bűnügyi költség nincs meghatározva. 

 

Ha szeretnéd elkerülni a hasonló esetek, mindig legyen nálad a drónjogsid, a reg 

igazolás, a biztosítási kötvény és a my drone space applikáció a telefonon 

(megnyitva).  

 

És ha van rá lehetőséged, akkor igényelj légteret. 

 

 

 

 

 

 

https://index.hu/gazdasag/2021/03/12/dron-szabalyozas-buntetes-europai-unio-biztositas/
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Mire számíthatunk, ha a rendőr igazoltat drónozás közben? 

 

Sokan félve indulnak neki reptetni, mert tartanak a hatósági ellenőrzésektől az új 

jogszabályi környezetben.  

 

Nem hivatalosan nyilatkozó hatósági partnerünk szerint, jelenleg a rendőrség 

nem tekinti prioritásnak a drónosok működését. Ami azt jelenti, hogy nem 

fognak kifejezetten a drónos szabálysértésekre fókuszálni. Az azonban 

kétségtelen, hogy a feljelentéseket, magánszféra sértéseket hivatalból, 

kötelességük kivizsgálni. Sajnos, mivel a drónok új elemei a mindennapoknak, 

ezért elképzelhető, hogy sokakat meghökkentenek vagy akár megrémisztenek 

ezek az égi masinák. 

 

Fontos tudni, hogy kizárólag a rendőrnek és a légügyi hatóság emberének van 

jogköre elkérni repüléshez kötődő okmányainkat. Ennek ellenére próbáljuk 

kerülni a konfliktusokat a közteresekkel és az utca emberével. 

 

4+1 szabály 

 

Az iratok, amiket minden repüléshez vinni kell, hogy ne kerülj bajba: 

 

1. Regisztrációs igazolás (lajstromszám) 

 

2. Biztosítási kötvény  

 

3. Vizsgaigazolások 

 

4. My Drone Space applikáció 

 

+1  Eseti légtér engedély (Ha rendelkezésre ál 
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Mit büntetnek? 

 

 

 

 

Magánélet védelme 

 

Szintén jogi korlát, de nem az UAV szabályozásból ered, hanem a magánélet 

védelméről, az adatvédelemből, illetve a médiával kapcsolatos jogszabályokból, 

hogy nem publikálható felismerhető kép és/vagy hangfelvétel azokról a 

személyekről és személyes tárgyaikról, akik nem járultak hozzá. 

 

A módosítás tervezésekor elterjedt a hír, hogy a zártkertek fényképezése tiltott 

lesz. Ugyanakkor ezek a sorok nem ezt jelentik. Szabadi László Úr ACRSA 

kerekasztalon elhangzott tájékoztatása szerint a hangsúly ott van, hogy „pilóta 

nélküli légijármű jogosulatlan használata során”, „megfigyeli”, „ott történteket 

rögzíti”, „megfigyelés során”. KÉMKEDIK 
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Bírságok 

 

Iparági pletykák szerint 30.000 - 50.000 Ft körüli átlagos büntetést szabtak ki a 

hatóságok a korábbi években, ami súlyos esetekben 100.000 - 200.000 Ft 

emelkedett (pl.: pilóta nem együttműködő) 

 

Nem hivatalos információnk szerint, 2021. óta szükséges eseti légtér engedély 

hiányában enyhe büntetésre lehet számítani (20.000-30.000 Ft), azonban az 

alapokmányok, engedélyek meglétének hiánya súlyos szabálysértési bírságot 

vonhat maga után! 

 

FONTOS! A repüléshez szükséges engedélyeket kizárólag rendőr vagy a Légügyi 

Hatóság emberei kérhetik, közterület felügyelet nem! 
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+1: Hogyan keress havi 1,5 milliót drónozásból? 

 

Drónok az iparban 

Ahhoz, hogy megválaszoljuk a kérdést, először is azt kell megnézni, hogy milyen 

iparágakban tudsz szolgáltatni drónokkal: 

● Építőipar- Projekt követés 

● Ingatlan Adás Vétel- Sales videó 

● Bányászat-Térképészet, 3d modellezés 

● Filmkészítés 

● Közbiztonság- Emberkeresés 

● Biztosítás- Kárfelmérés 

● Újságírás- Fotózás 

● Mezőgazdaság- Felmérés, Permetezés 

● Közlekedés- 

● Energetika- Felmérés, Vizsgálat 

● Telekommunikáció 

● Oktatás 

 

Elhelyezkedési lehetőségek 

2 lehetőség van, hogy drónpilótaként elhelyezkedj. 

● Egyéni szolgáltatóként 

● Vagy egy nagyobb vállalat drónosaként (Napelemes cégeknél egyre 

gyakoribb) 

 

A nagyvállalatoknál fix a bérezés, viszont nem nő nagymértékben a növekvő 

feladatokkal.  

Vállalkozóként a haszon megmarad, viszont a kockázat is lényegesen nagyobb. 

 

Fontos, hogy elvégezzük a megfelelő üzleti tervezést, mielőtt bármilyen 

vállalkozásba belevágunk.  
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Az szintén fontos, hogy rendelkezzünk megfelelő biztosításokkal, papírokkal 

mielőtt elkezdjük a drónozást.  

 

Beszéljenek a számok 

A tervezéshez a következő számokat tudjuk prezentálni.  

 

A leggyakoribb felhasználása a drónos felvételeknek a fotós videós felvételek. 

Ezek beárazására napi vagy félnapi munkabért szoktunk javasolni. 

 

A termék az alábbi módon épül fel: 

● Szerkesztett és nyers képek 

● Videós tartalmak 

● Upsell: vágott videó, effektekkel, zenével 

 

Napi bére a szolgáltatásnak 100-200e Ft között alakul 

 

Egyéb drónos szolgáltatások árazása 
 

● ingatlan videózás: 20-30e Ft 

● Film, TVforgatás (professzionális drónokkal)- 500e Ft- 1 millió/nap 

● Térképészet (8-10e ft /hektár) 

● Építőipari felmérés (100-200 eFt/hó) 

 

 

Hogyan tudok potenciális ügyfeleket keresni drónpilótaként 

 

A legegyszerűbb és leghatékonyabb, ha specializálod magad egy-két 

szolgáltatásra, ily módon a szolgáltatás minősége is javul és az értékesítés is 

fókuszáltabb lesz. 
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Összeszedtük területenként, hogyan érdemes ügyfeleket keresni: 

 

● Építőipar- Projekt követés, Építő ipari vállalkozókat, projekt 

menedzsereket megkeresni direktbe, referenciával.  

● Ingatlan Adás Vétel- Sales videó- Ingatlan Irodáknak ajánlani mennyiségi 

kedvezményt 

● Tartalomgyártás: Referenciákkal online hirdetés 

● Biztosítás- kárfelmérés, kárszakértőkkel viszonteladói megállapodást kötni 

● Újságírás- Fotózás 

● Mezőgazdaság- Felmérés, Permetezés 

● Energetika felmérés, vizsgálat, tető, napelem felmérések, energetikusok, 

vagy napelem kereskedők kérésére 

 

 

Hogy keresel 1.5 milliót? 
 

A megfelelő ügyfélbázissal, simán elérhető  

5 Épületfelmérés- 5 x 150e Ft 

3 Mezőgazdasági monitoring munka 3x 100 e Ft 

3 Tartalom forgatás 3 x 150e Ft 

 

Látható, hogy a drónozás, mint szakma csak most bontogatja szárnyait, hatalmas 

igény van a szakemberekre. A legjobb időben száll be, aki most kezdi! 
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