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Bevezető 

 

Jelen tanulmány céljául, azért választottam a drónokkal
1
 kapcsolatos szabályozás vizsgálatát, 

mert véleményem szerint jelenleg ez az egyik legérdekesebb és legproblémásabb téma mind a 

magyar, mind pedig a nemzetközi jogi életben. Ennek hátterében az áll, hogy a technika 

rohamos fejlődésével sajnos nem tud lépést tartani a jogalkotás egyik országban sem.  

Ezzel a területtel azért is szükséges foglalkozni, mert napjainkban folyamatosan 

növekszik az eladott pilóta nélküli repülőgépek száma. Többek között csak az Amerikai 

Egyesült Állomokban 2016-ban 2,4 millió darab hobbi célra szánt drónt adtak el, ez által 

ebben a kategóriában az eladott drónok száma több, mint kétszeresére nőtt az azt megelőző 

évhez képest. Továbbá a téma fontosságát az is indokolja, hogy a pilóta nélküli légi járművek 

gyártói és fejlesztői részéről megjelentek olyan törekvések, melyek a drónok alkalmazását 

egy különálló, önálló iparággá kívánják tenni.
2
  

A pilóta nélküli légi járművek felhasználásával kapcsolatban lehetőségek végtelen 

tárháza áll előttünk, mely miatt valószínűsíthető, hogy a technika fejlődésével alkalmazásuk 

egyre nagyobb teret fog nyerni mindennapi életükben. Azonban amilyen hasznosak, éppoly 

veszélyesek is lehetnek, elterjedésük által pedig a veszélyhelyzetek és balesetek száma is 

megnövekedhet. Ausztráliában egyetemi oktatókból és tudósokból álló csoport vizsgálta a 

drónok által okozott balesetek okát. A 2006 és 2015 közötti időintervallumban 152 balesetet 

regisztráltak, melyek elemzése alapján arra jutottak, hogy a balesetek oka jórészt technikai 

                                                             
 Stefán Ibolya egyetemi hallgató, ME Állam- és Jogtudományi Kar, osztatlan jogászképzés, IV. évfolyam. 
Konzulens: Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, egyetemi adjunktus, ME ÁJK Polgári Jogi Tanszék 
1 Drón, más néven pilóta nélküli repülőgép/légi jármű: A Business Insider (amerikai hírportál) Intelligence nevű 

szolgáltatása szerint a drónok olyan légi járművek, melyek önirányítóak vagy távirányítással vezérelhetőek. 

Egyéb elnevezései: RPAS, UAV, UAS. 

MEOLA, Andrew: DRONE INDUSTRY ANALYSIS: Market trends & growth forecasts, Business Insider: 
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(2017. 08. 28.) 
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jellegű (kommunikáció, rádiójel megszűnés a pilóta és a drón között), nem pedig a drón 

kezelőjének tudható be.
3
  

A pilóta nélküli légi járművek által okozott károk két csoportra oszthatóak, a károkozás 

történhet szerződéses jogviszonyban, valamint azon kívül. Jelen tanulmányban a 

szerződésszegéssel okozott károkra kívánom a hangsúlyt fektetni, azon belül is az általános 

szabályok vizsgálatára. Fontosnak tartom, hogy először egy általános leírást adjak a 

drónokról, ami véleményem szerint a téma szempontjából nélkülözhetetlen, valamint 

szeretnék rámutatni az eszközök hasznosságára, bennük rejlő lehetőségekre és 

szolgáltatásokra. A továbbiakban pedig a szerződésszegésért való felelősség szabályainak 

alkalmazását szeretném felvázolni a pilóta nélküli légi járművek vonatkozásában. 

 

1. A drónokról általában 

1.1. A drónok fajtái 

 

A drónokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk: 

 méret, 

 meghajtás (elektromos – üzemanyag), 

 szárnyszerkezet (merev szárnyú – rotoros), 

 vezérlés (rádiós – automatikus), 

 alkalmazás célja szerint.
4
 

Különösebben nem kívánok foglalkozni a drónok technikai bemutatásával, helyette az 

alkalmazásuk szerinti csoportosításra szeretném fektetni a hangsúlyt, mert a tanulmány 

szempontjából ezt tartom relevánsnak. Ez alapján három csoportot különböztethetünk meg: az 

állami, a magáncélú és a kereskedelmi célra szánt pilóta nélküli légi járműveket, melyeket az 

alábbiakban részletezni kívánok:
 5 

 

1.1.1. Állami vagy kormányzati drónok 

 

Ezen a kategórián belül különbséget tehetünk aszerint, hogy katonai vagy közbiztonsági 

célokra használják-e fel a légi járműveket. Kevesen tudják, hogy pilóta nélküli légi járművet 

először 1849-ben alkalmaztak az osztrákok, mikor bombákkal töltött ballonokkal támadták 

meg Velence városát. Ezen ballonok vonatkozásában ugyan még nem beszélhettünk 

önirányításról vagy távvezérléséről, de alkalmazásuk fontos előrelépésnek számított 

akkoriban. A pilóta nélküli repülőgépek elődjeinek számító repülő bombák már az I. 

világháborúban megjelentek, a technika fejlődése nyomán pedig a II. világháborúban már 

távolról vezérelhetővé váltak.
6
 Ezek alapján tehát megállapítható, hogy a napjainkban 

használt kereskedelmi és hobbi drónok a katonai drónok átalakításával jöttek létre. A jelenleg 

alkalmazott katonai drónok alkalmasak többek között felderítésre, megfigyelésre, 

lehallgatásra, nyomkövetésre és támadásra is.
7
 Az államok által alkalmazott pilóta nélküli 

légi járművek vonatkozásában elmondható, hogy nagy teljesítménnyel bírnak, azonban 

                                                             
3 BI Intelligence: Report: Drone accidents are due to tech , not human error: 

http://www.businessinsider.com/drone-accidents-due-to-tech-not-human-error-2016-8  (2017. 08. 28.) 
4 Drónok csoportosítása: http://www.ant.hu/hu/blog/drone-ok-csoportositasa (2017. 08. 31.) 
5 MEOLA: i.m. 
6 http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/08/25/dronok_a_regeszet_legujabb_fegyverei/ (2017. 08. 31.) 
7 BBC: Drones What are they and how do they work?: http://www.bbc.com/news/world-south-asia-10713898  

(2017. 08. 31.) 



Miskolci Jogtudó  Stefán Ibolya: 
2017/1. szám 71–81.  A drónokkal kapcsolatos szabályok vizsgálata 

 
 

73 
 

méretük változó, lehetnek kisebbek, melyeket általában felderítésre alkalmaznak, vagy egész 

nagy méretűek, melyek fegyverek szállítására is alkalmasak. 

Az állami drónok másik csoportját a közbiztonsági célra szánt eszközök alkotják, 

melyeket leggyakrabban a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrség vesz igénybe. Az 

UAV-k felhasználási köre itt is igen széles, ám én a teljesség igénye nélkül csak a 

legjelentősebbeket kívánom kiemelni. A katasztrófavédelem igénybe veheti többek között 

katasztrófahelyzetben kockázatelemzésre, a földrengések esetén mentési munkálatoknál, az 

árvizek lezajlásának megfigyelésénél, valamint az ipari katasztrófák esetén is hasznosnak 

bizonyulhatnak.
8
 Alkalmazásukkal kapcsolatban kiemelendő, hogy 2013 júniusában már 

sikeresnek bizonyultak, mikor négy drón felderítő tevékenységével segítette a 

katasztrófavédelem munkáját a Dunán zajló árvíz elleni küzdelemben.
9
 

Továbbá a tűzoltóság és a rendőrség is hasznát veheti a pilóta nélküli légi járműveknek. 

Az előbbiek képesek arra, hogy felkutassák a tűzfészkeket, valamint az épületben ragadt 

személyeket;
10

 az utóbbiak pedig a rendezvények megfigyelésénél, felderítésnél, valamint 

közlekedési ellenőrzéseknél.
 11

  

Hazánkban még nem vált bevett szokássá a drónok közbiztonsági jellegű felhasználása, 

melynek oka arra vezethető vissza, hogy alacsony az állami pilóta nélküli légi járművek 

száma, azonban külföldön egyre gyakrabban és egyre nagyobb sikerekkel kerülnek 

alkalmazásra. Remélhetőleg a jövőben hazánkban is többször fogják ezen célok érdekében 

alkalmazni a drónokat, mert ezáltal a hatóságok munkája is sokkal hatékonyabbá és 

gyorsabbá válna. 

 

1.1.2. „Hobbi drónok” 

 

Hobbi drónok alatt azokat a kisebb méretű pilóta nélküli légi járműveket érthetjük, 

melyeket a felhasználók saját célra vásárolnak és nem kívánják kereskedelmi célra 

felhasználni.
12

 Tehát nem kívánnak vele semmilyen szolgáltatást nyújtani, csakis magáncélra 

kívánják igénybe venni, legtöbbször saját maguk szórakoztatására. Ezen típusú drónokról 

általánosságban elmondható, hogy sokkal kisebb méretűek, kevésbé professzionálisak és 

alacsonyabb teljesítménnyel bírnak, ezáltal kezelésük is sokkal egyszerűbb, mint a 

kereskedelmi vagy állami feladatok ellátására szánt társaiké. A magáncélra szánt pilóta 

nélküli légi járművek igen sokrétűen felhasználhatóak; alkalmasak fényképek, videók 

készítésére; gyermekek megfigyelésére (pl. légzésfigyelőhöz hasonlóan) vagy az otthonok 

biztosítására (biztonsági kamerákhoz hasonló alkalmazás).
13

 

 

1.1.3. Kereskedelmi drónok 

 

Az FAA
14

 szerint kereskedelmi tevékenységről akkor beszélhetünk, ha közvetett vagy 

közvetlen fizetséget kap a pilóta nélküli légi jármű kezelője. Továbbá az ellenszolgáltatással 

                                                             
8 SZÖŐR Ádám: Drónok a katasztrófavédelemben: 

http://uni-nke.hu/hirek/2016/02/24/dronok-a-katasztrofavedelemben (2017. 08. 31.) 
9 HVG: Magyar drónok: négy gép pásztázza az árvizet: 

http://hvg.hu/itthon/20130606_Magyar_dronok_negy_gep_pasztazza_az_arviz ( 2017. 08. 31.) 
10 PESTHY Gábor: Falra mászik a tűzoltó drón: 

http://www.origo.hu/tudomany/20160119-dron-robot-tuzolto-baleset-mentes.html ( 2017. 08. 31.) 
11 KOVACSIK Ágnes: Drónokkal üldözheti a bűnt a magyar rendőrség: 

https://mno.hu/belfold/dronokkal-uldozheti-a-bunt-a-magyar-rendorseg-1363601 (2017. 09. 03.) 
12 MEOLA: i.m. 
13 http://whatis.techtarget.com/definition/personal-drone ( 2017. 09.03.) 
14 FAA: Federal Aviaton Administration: Szövetségi Légügyi Hatóság 
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kapcsolatban elmondható, hogy nem feltétlenül kell pénzbelinek lennie, bármi értékkel bíró 

dolog lehet.
15

 

Ahogy már a Bevezetőben is említettem a drónok szinte végtelen felhasználási 

lehetőséget rejtenek, sokféleképpen alkalmazhatóak, így nem is meglepő, hogy az egyik 

leggyorsabban fejlődő ágazattá vált, mely a jövőben még nagyobb sikereket könyvelhet el 

magának. Ezt támasztja alá a Tractica legfrissebb jelentése is, mely szerint 2025-re a 

kereskedelmi drónok eladásából és az általuk nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel 

értéke kb. 12,6 milliárd dollárra fog nőni. Jelenleg a bevétel jelentős része a pilóta nélküli 

repülőgépek eladásából származik, de ez a későbbiekben valószínűleg változni fog és átveszi 

a vezető szerepet a szolgáltatásokból származó profit.
16

 

 

 

1.2. A kereskedelmi drónokkal kapcsolatos szolgáltatások 

 

Az alábbiakban szeretnék betekintést nyújtani az üzleti célra szánt pilóta nélküli légi 

járművek által biztosított szolgáltatási lehetőségek körébe. Azért szeretnék erre részletesebben 

kitérni, mert a drónokra vonatkozó reptetési szabályok a magán- és üzleti célú pilóta nélküli 

repülőgépekre vonatkoznak. A legnépszerűbb kereskedelmi szolgáltatások az alábbiak: 

 

1.2.1. Film- és fényképkészítés: 

Leggyakoribb szolgáltatások az esküvőkön és egyéb rendezvényeken, csapatépítő tréningeken 

fényképek és videó felvételek készítése. Továbbá felhasználják még a filmgyártásban, 

hirdetések, reklámok készítésénél, valamint területrendezésnél és ingatlanfejlesztésnél is.
17

 

 

1.2.2. Mezőgazdasági felhasználás: 

Az ún. „agrodrónok” felhasználhatóak többek között a vad-, erdő-, és vízkárok felmérésére, a 

talaj minőségének vizsgálatára, növénybetegségek meghatározására vagy a későbbiekben 

akár permetezésre is alkalmas lehet.
18

 

 

1.2.3. Egészségügyi alkalmazás: 

Az egészségügy területén is hasznosnak bizonyulnak a pilóta nélküli légi járművek, a 

kaliforniai Zipline nevű cég 2016 októbere óta működteti vérszállító szolgáltatását 

Ruandában, ezzel segítséget nyújtva az elmaradott területeken élőknek, ahová a 

szállítmányok gyakran túl későn érkeznek meg. A kaliforniai cég a későbbiekben szeretné 

kiterjeszteni szolgáltatását életmentő gyógyszerekre is, valamint Tanzánia kormányával 

együttműködve nagyobb hálózat kiépítésére törekszik.
19

  

 

1.2.4. Biztosító társaságok általi igénybevétel: 

                                                             
15 http://diydrones.com/profiles/blogs/how-the-faa-defines-commercial ( 2017. 09. 03.) 
16 Tractica: Commercial Drone Hardware and Service Revenue to Reach $ 12.6 Billion by 2025 (2017. 09. 04.) 

https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/commercial-drone-hardware-and-services-revenue-to-reach-

12-6-billion-by-2025/ ( 2017. 09.04.) 
17

 http://skyviewair.com/index.php/hu/szolgaltatasok ( 2017. 09.04.) 
18 Drónok a mezőgazdaság és a környezetvédelem szolgálatában:  

http://www.hirado.hu/2017/05/22/dronok-a-mezogazdasag-es-kornyezetvedelem-szolgalataban/ ( 2017. 09.04.) 
19 WALCUTT, Leif: Zipline Is Launching The World’s Largest Drone Delivery Network in Tanzania 

https://www.forbes.com/sites/leifwalcutt/2017/08/24/zipline-is-launching-the-worlds-largest-drone-delivery-

network-in-tanzania/#360ef772293b ( 2017. 09.04.) 
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„A kárügyintézés fontos eleme lehet az érintett területek lokalizálása, a károsultak 

szempontjából pedig a káresemény (belvíz, árvíz, viharkár, jégkár, vadkár stb.) 

dokumentálása.”
20

 

 

1.2.5. Tudományos területen történő felhasználás: 

Többek között felhasználják területek feltérképezésére, hatástanulmányok készítésére, 

dokumentálásra különböző kutatási területeken, mint például régészet, meteorológia vagy 

tengerbiológia.
21

 

2. A drónok alkalmazásának feltételei 

 

2.1. Hazai szabályozás 

 

Jelenleg hazánkban a pilóta nélküli légi járművek használatára vonatkozó rendelkezéseket az 

alábbi jogszabályok tartalmazzák: 

 

 A légiközlekedésről szóló 1995. évi CXVII. törvény,  

 A légiközlekedésről szóló 1995. évi CXVII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1995. 

(XI. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet), 

 A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet, 

 A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelölésről szóló 26/2007. (III. 1.)  

GKM-HM-KvVM együttes rendelet. 

 

A kialakult sajátos helyzetre tekintettel (reptetéshez szükséges engedélyekkel kapcsolatos 

problémák, bírságolások) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megalkotott egy 

rendelettervezetet, mely a pilóta nélküli légi járművek használatának szabályait tartalmazza, a 

jogszabály hatálybalépését 2017 júliusára tervezték, azonban erre sajnos nem került sor. A 

tervezettel kapcsolatban kiemelendő, hogy megalkotásánál figyelemmel voltak az uniós 

javaslatokra is.
22

  

A rendelet hatálya a 150 kg alatti pilóta nélküli légi járművekre terjedne ki, mely alól 

azonban kivételt képeznek az állami járművek, valamint azok, amelyeket játék célra 

tervezetek és nem érik el a 0,25 kg-ot. A rendelettervezet a pilóta nélküli repülőgépeket 

három csoportra osztotta, melyekre az alábbi szabályok általánosan alkalmazandóak: 

 A reptetés kizárólag csak napkeltétől napnyugtáig történhet. 

 A drón maximum 130 méteres magasságig repülhet, valamint a legfeljebb a pilótától 

500 méteres távolságba kerülhet. 

 A működtetés során személyek, vagyontárgyak, vagy más légi járművek 

veszélyeztetése tilos. 

 Továbbá harmadik személyeknek okozott károk esetére felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie a jármű működtetőjének. 

 

                                                             
20

 BAKÓ Gábor: UAV és RPAS technológia a légi távérzékelésben, 2015, Budapest, 11.  

http://acrsa.org/documents/BGUASMFGI.pdf  (2017. 09.04.) 
21 BAKÓ: i.m., 10-12.  
22 CSERVENÁK Zoltán: Jön a magyar dróntörvény: nagyon modern, kicsit betarthatatlan: 

http://hvg.hu/tudomany/20170414_drontorveny_dronjogsi_dron_tanfolyam_kepzes_jogositvany_egyszerusitett_

legterhasznalati_engedely_mobil_alkalmazas   (2017. 09. 18.) 
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A maximális felszálló tömeghez igazodva a tervezet az alábbi három kategóriát 

különíti el: 

1. kategória: a jármű maximális felszálló tömege a 2 kg-ot nem haladhatja meg. 

 A jármű reptetéséhez szükséges feltétel, hogy annak működtetője a légi közlekedési 

hatóság által kiadott oktatóanyag ismereteit magáévá tegye. 

 A reptetés nem korhatárhoz kötött, tehát 14 éven aluli személy is lehet működtető 

abban az esetben, ha a működtetés során olyan nagykorú személy is jelen van, aki a 

jármű irányításához szükséges ismeretekkel rendelkezik. 

 

2. kategória: a drónok maximális felszálló tömege 2 és 25 kg közötti lehet. 

 A reptetéshez szükséges, hogy a működtető pilóta nélküli légi jármű vezetői 

engedéllyel rendelkezzen, melyet elméleti és gyakorlati oktatást követően kaphat meg. 

 A járművet csak 14 éven felüli személy működtetheti, valamint további feltétel, hogy 

a reptetés során egy segítő személynek is jelen kell lennie. 

 Továbbá kötelező a jármű nyilvántartásba vétele is. 

 

3. kategória: a 25 kg feletti maximális felszálló tömeggel rendelkező járművek tartoznak ide. 

 Ennél a kategóriánál a reptetéshez speciális engedély szükséges, az ún. pilóta nélküli 

légi jármű szakszolgálati engedély. 

 A jármű működtetőjével kapcsolatban kiemelendő, hogy csak 17 éven felüli személy 

lehet, valamint a reptetés során legalább egy olyan segítőnek jelen kell lennie, aki 

szintén rendelkezik a jármű reptetéséhez szükséges képesítéssel. 

 Itt is további feltétel a jármű nyilvántartásba vétele.  

 

A rendelet további újítása lenne az, hogy az alacsony besorolású légiforgalmi légtereken 

megkülönböztető jelzés alkalmazása mellet légtér engedély nélkül is működtethetőek a pilóta 

nélküli légi járművek. Ezeken a területeken kívűl létrehoznák ún. drón légtéreket, melyek 

igénybevételéhez légtér engedély szükséges. Az újítások miatt az eseti légtér igénylésére csak 

kivételes esetekben kerülne sor, ezzel megkönnyítve a drón pilóták mindennapjait.
23

 

A rendelet nem lépett hatályba, helyette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiadott egy 

tájékoztatót a pilóta nélküli légi járművek használatának szabályairól, melynek lényege, hogy 

a drón reptetéshez szükséges feltételeken (légügyi tevékenységi engedély, eseti légtér engedély 

és kötelező felelősségbiztosítás) túl a tevékenységet annak megkezdése előtt három nappal be 

kell jelenteni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak kivéve, ha sport- vagy magáncélra 

történik a felhasználás.
24

 

 

 

2.2. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) javaslatai 

 

Az Európai Bizottság megbízta az EASA-t a drónokra vonatkozó egységes európai 

szabályozás kidolgozásával (várhatóan 2019-2020 körül fog elkészülni); egyrészt, mert ez egy 

új, fejlődő terület, ezért szabályozása problémás; másrészt pedig tagállamonként eltérőek a 

szabályok. A munkálatok 2015-ben kezdődtek meg, ekkor jelent meg egy ajánlás, mely három 

                                                             
23

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelettervezete: 

http://www.kormany.hu/download/8/db/e0000/RPAS__honlapra.pdf#!DocumentBrowse  ( 2017. 09. 18.) 
24 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Tájékoztató a pilóta nélküli légi járművek használatának szabályairól: 

http://www.nkh.gov.hu/documents/11106/0/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3+dr%C3%B3n+haszn%C3%

A1lat+szab%C3%A1lyair%C3%B3l.pdf/da0abc1b-1ce1-468c-b485-1fe85c3e4dac?version=1.0&type=pdf 

(2017. 09. 19.) 
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kategóriába sorolta a pilóta nélküli légi járműveket a nyílt (alacsony kockázatú), a különleges 

(közepes kockázatú) és minősített (magasabb kockázatú) kategóriákba.
25

  

A legfrissebb, 2017 májusában kiadott tervezetben a nyílt kategóriában belül három 

alkategóriát, azokon belül öt osztályt hoztak létre. Az új tervezet alapján készítettem egy 

táblázatot, mely a drónok használatának feltételeit tartalmazza. Azért tartottam fontosnak a 

táblázat elkészítését, mert a pilóta nélküli repülőgépek reptetésével kapcsolatban ezek a 

jelenlegi nem hivatalos, de útmutatásként szolgáló szabályok.
26

 

 

Pilóta nélküli 
légi rendszer 
alkategóriái 

Pilóta nélküli 
légi rendszer 

osztályai 

Max.fel-
szálló 
tömeg 

Emberektől való 
távolság 

Max. 
repülési 

magasság 

Működtető pilóta 
képesítése 

Korhatár 
Regisztrá-

ció 

A1                                     
Emberek felett 

repülhet 

C0 < 250 g 

Elrepülhetnek 
olyan személyek 
felett, akik nem 
vesznek részt a 
működtetésben, 
DE! emberek 

csoportja felett 
NEM! 

< 50m 
UAV-hez mellékelt 
szórólap elolvasása. 

Nincs 
korhatár 

- 

C1 < 900 g < 120 m 

Szórólap+online 
tananyag 

elsajátítása és 
sikeres tesztírás. 

14 év vagy 
felügyelettel 

Csak a 

működte-
tő  

A2                                    
Emberekhez 

közel repülhet 
C2 < 4 kg 

Emberekhez közel 
repülhet, de 
biztonságos 

távolságot kell 
tartani 

(forgószárnyas 
jármű esetén: 20m, 

rögzített szárnyas 
esetén: 50m) 

< 120 m 

Szórólap+alkalmas-
ságot igazoló 

bizonyítvány és 
vizsga egy 

jóváhagyott 
intézményben 

16 év vagy 
felügyelet-

tel. 

Működte-

tő + pilóta 
nélküli 

légi jármű 

A3                                     
Emberektől 

távol repülhet 

C3 

< 25 kg 

Olyan területeken 
repülhet, ahol 

személyek 
jelenléte nem 

várható 
(külterület). 

< 120 m 

Szórólap+online 
tananyag 

elsajátítása és 
sikeres tesztírás. 

16 év vagy 
felügyelettel. 

Működte-
tő + pilóta 

nélküli 
légi jármű 

C4 

A fentieken túl 
biztonságos 

távolságot kell 
tartania városok, 

települések és 
repülőterek 
határaitól. 

Minden kategóriára érvényes, fontos szabály, hogy mindig látótávolságon belül legyen a pilóta nélküli légi jármű. 

 

3. A drónok általi károkozással kapcsolatos problémák 

 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a drónok alkalmazásának számos előnye van, azonban 

hátrányai is jelentősek, az alkalmazásuk során okozott károk miatt. Véleményem szerint a 

károkozással kapcsolatos problémák megoldását komplexen kell kezelni, egyrészt a drónok 

fejlesztői, másrészt pedig a jogalkotók, jogalkalmazók által. 

                                                             
25

 EASA: Javaslat a drónok üzemeltetésére vonatkozó közös európai szabályozás létrehozására 

https://www.easa.europa.eu/download/ANPA-

translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_HU.pdf ( 2017. 09. 20.) 
26 A táblázat az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által közzétett Introduction of a regulatory framework for 

the operation of drones című kiadványa alapján készült. (2017. 09. 20.) 

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/NPA%202017-05%20%28A%29_0.pdf  
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Az UAV-k fejlesztőinek feladata abban áll, hogy ezeket a szerkezeteket még 

biztonságosabbá tegyék. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy a „drón 

technológiában” jelenleg hét generációt különböztetnek meg, a napjainkban használt 

eszközök jelentős része az ötödik és hatodik generációba tartozik. Ezekben a kategóriákban 

még elég kevés biztonsági eszköz található (automatizált biztonsági módok). Azonban a 

fejlesztés alatt álló hetedik generáció nagyon ígéretesnek tűnik; melybe az automatizált 

biztonsági módokon túl beépítésre kerülnek különböző továbbfejlesztett, okos szenzorok a 

jobb érzékelés érdekében; valamint további biztonsági intézkedések.
27

  

A drónokkal kapcsolatos biztonsági intézkedések fontosságát már korábban felismerték, 

ezért különböző cégek kifejezetten arra specializálódtak, hogy különböző biztonsági 

szoftvereket, kiegészítőket készítsenek és forgalmazzanak. Meglátásom szerint az egyik 

legjobb kiegészítő a pilóta nélküli repülőgépre szerelhető mini ejtőernyő, mely különböző 

problémák felmerülése esetén automatikusan kinyílik, ezzel tompítva az eszköz zuhanásának, 

becsapódásának erejét.
28

  

A károkozással kapcsolatos problémák felszámolására nem elegendőek a műszaki 

fejlesztések, szükség van jogi eszközök alkalmazására is. Álláspontom szerint a drónok 

használatával kapcsolatban felmerülő kérdések közül a legfontosabb, hogy az általuk okozott 

károk esetén a polgári felelősségi szabályok hogyan, milyen módon lesznek alkalmazhatóak.      

A szakirodalom szerint a felelősségi kérdések rendezésére két lehetőség van, már 

meglévő jogi eszközök alkalmazásával vagy új jogintézmények felállításával. Első körben a 

már meglévő jogintézmények alkalmazhatóságának vizsgálatára van szükség (veszélyes 

üzemi felelősség, felelősségbiztosítás), amennyiben ezek nem elégségesek módosításukra, 

kiegészítésükre kerül sor. Abban az esetben, ha így sem megfelelőek a probléma megoldására, 

új jogi eszközök bevezetése szükséges, fontos azonban, hogy ennek alkalmazásával csak végső 

esetben szabad élni.  
29

  

A pilóta nélküli repülőgépek károkozásával kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy itt 

is kontraktuális és deliktuális károkozás lehetséges. Előbbi esetben a felek között valamilyen 

szerződéses jogviszony áll fenn és ennek megszegésével keletkezik kár, utóbbi esetben pedig 

egy harmadik kívülálló személynek okoznak kárt, ami létrehozza a károsult és a károkozó 

között a jogviszonyt. 

 

 

4. A szerződésszegéssel kapcsolatos szabályok vizsgálata 

 

Az alábbi fejezetben azt szeretném vizsgálni, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) található kontraktuális kárfelelősségi rendszer szabályai, 

hogyan lennének alkalmazhatóak, megfeleltethetőek a pilóta nélküli légi járművekre. A 

tanulmányban azért kívánok kitérni a szerződésszegésért való felelősség szabályaira, mert 

véleményem szerint ezzel a szakirodalom keveset foglalkozik. A legtöbb szerző ugyanis a 

drónokkal kapcsolatban termékfelelősségi, illetve veszélyes üzemi felelősségi kérdéseket 

tárgyal. Fontos azonban kiemelni, hogy a szerződésszegés általános szabályai közül is csak 

azokat vizsgálom, melyek a pilóta nélküli légi járművek vonatkozásában relevánsak lehetnek. 

                                                             
27

 JOSHI, Divya: Exploring the latest drone technology for commercial, industrial and military drone uses: 

http://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-2017-7 ( 2017. 10.14.) 
28 https://www.marsparachutes.com/ (2017. 10. 14.) 
29 MISKOLCZI BODNÁR Péter: Felelősség az új technológiák alkalmazása során keletkezett károkért. In: Tóth 

András (szerk.): Technológiai jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, Károli Gáspár Református Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2016, 201 – 203.  
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Szerződésszegésről beszélünk abban az esetben, ha a károkozó és a károsult között a 

károkozást megelőzően valamilyen szerződéses jogviszony jött létre, melyből fakadó 

kötelezettség szerződésszerű teljesítése elmarad, a szerződő felek valamelyike által tanúsított 

magatartás eredményeként. (Ptk.: 6:137. §) Ezzel kapcsolatban két elemet szeretnék kiemelni, 

a kötelezettséget és a magatartást.   

A kötelezettség vonatkozásában általánosan elmondható, hogy a szerződésszegés 

kapcsolódhat főkötelezettséghez vagy mellékkötelezettséghez. Drónok esetében a 

főkötelezettség általában a drón működtetője által vállalt valamilyen szolgáltatás nyújtása 

lesz, melyet pilóta nélküli légi jármű használatával kíván véghezvinni. A főkötelezettség 

megszegésének esete lehet, ha az esküvői fotós szerződésben vállalja, hogy drón 

használatával fényképeket és filmet készít a nagy napról, ám a megbeszélt helyen és időben 

anélkül, hogy a szerződésmódosítására került volna sor drónja nélkül jelenik meg. A 

mellékkötelezettség megszegésének tipikus esetei közé tartoznak: az együttműködési, 

akadályközlési, tájékoztatási kötelezettség megszegése. Ez a helyzet állhat fenn abban az 

esetben, ha a pilóta nélküli légi járművet annak tulajdonosa bérbe adja, ám annak speciális 

használatáról (pl.: kicsit jobbra húz irányításnál a szerkezet) nem tájékoztatja a bérlőt, aki 

ennek következtében a használat során kárt okoz. 

A magatartás tekintetében elmondható, egyrészt, hogy szoros kapcsolatban kell állni a 

szerződéssel, „olyan tevékenységek, amelyek a szerződés lebonyolításához szervesen 

hozzátartoznak”, valamint szerződésszegésnek minősülnek azok az esetek, mikor a kötelezett 

a teljesítés során okoz kárt a kötelezettnek.
30

  

Másrészt, a magatartás vonatkozásában kiemelendő, hogy a drónokkal kapcsolatos 

szerződésszegés is történhet tevéssel és mulasztással. Tevéssel, ha a pilóta nélküli légi jármű 

leejti az általa szállított csomagot és az megsérül; mulasztással, ha a kötelezett nem teszi ki 

azokat a jelzéseket (melyekre egyébként a szerződés szerint köteles lenne), melyeket 

érzékelve a csomagszállító pilóta nélküli légi jármű megfelelő helyre tenné le a csomagot.
31

 

A pilóta nélküli légi járművek esetében szerződésszegésnek minősülhetnek az alábbi esetek: 

1) Ha a növénybetegség felmérésére szánt nagyobb méretű mezőgazdasági drón lezuhan 

a szolgáltatást megrendelő földjére, ezzel letarolva termésének egy részét, 

2) Ha a csomagszállító drón szállítás közben leejti a csomagot, melynek tartalma 

megrongálódik, 

3) Ha a kötelezett szerződésben vállalta, hogy drónjával madártávlatból készít légi 

felvételeket egy településről, annak népszerűsítésére, ám a kötelezett nem jelenik meg 

a szerződésben foglalt időpontban (kötelezett késedelme), 

4) Ha az esküvői videós kisebb kapacitású, gyengébb minőségű drónnal érkezik az 

esküvőre, mint amiben a felek a szerződésben megállapodtak (hibás teljesítés). 

 

„Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.” (Ptk. 

6:142.§) Azonban a Ptk. szűk körben ugyan, de lehetőséget ad arra, hogy a szerződést 

megszegő fél mentesüljön a kártérítés fizetési kötelezettség alól, ehhez három konjuktív 

feltétel fennállására van szükség: 

                                                             
30

 BARZÓ Tímea – JUHÁSZ Ágnes – LESZKOVEN László – PUSZTAHELYI Réka: Kötelmi jog: A kötelmek 

közös szabályai és a szerződés általános szabályai. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztésért, Miskolc, 2016, 

256. 
31 FUGLINSZKY Ádám: III. kötet: Hatodik könyv Második Rész X. cím, 6:14.§2 – 6:147.§. In: Petrik Ferenc 

(szerk.): Polgári jog: Kommentár a gyakorlat számára: a 2013. é vi V. törvény, az új Ptk. kommentárja. HVG -

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2016, 271.  
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1. Ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta: olyan körülménynek kell lennie, amire 

a félnek nincs ráhatása pl.: vis maior: természeti katasztrófák, politikai-társadalmi 

események: háború kirobbanása, súlyos üzemzavar 

2. A szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható: a kötelezett előzetes 

intézkedések megtételével sem képes arra, hogy kivédje a negatív hatásokat  

3. Nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa: ebben az esetben a 

szerződésszegés időpontját kell vizsgálni, a szerződésszegés idején nem volt tőle 

elvárható, hogy kivédje, kiküszöbölje a kár bekövetkezését. 

A drónok vonatkozásában a kimentés az „átlagosnál” is nehezebb, mivel a pilóta nélküli 

repülőgép üzemeltetőjének szinte minden esetre fel kell készülni, fokozott biztonsági 

intézkedéseket kell tennie. Véleményem szerint azonban az alábbi esetben mentesülésre 

kerülhet sor: A csomagszállító drón szoftverfrissítésen esett át, melynek következtében súlyos 

üzemzavar állt be az eszközben, ennek eredményeként a drónnál leszállás közben probléma 

alakult ki, az ilyen problémák esetén bekapcsoló biztonsági intézkedés az üzemzavar miatt 

nem működött, ezért a pilóta nélküli légi jármű lezuhant és a csomag tartalma 

megrongálódott.
32

 

A kártérítés mértékével kapcsolatban kimondja a Ptk., hogy a szolgáltatás tárgyában 

keletkezett kárt meg kell téríteni ez az ún. „tapadókár” (pl.: a korábban említett 

csomagszállító drón esetében ez a csomagban található megsérült áru lesz).  

Továbbá a szerződésszegés eredményeként a jogosult vagyonában előálló egyéb 

károkat, más néven „következményi károkat”is meg kell téríteni, ide tartoznak: az elmaradt 

vagyoni előny; egyéb vagyontárgyak sérelme, értékcsökkenése; a kárelhárítási és kárenyhítési 

költségek. A következménykár körébe tartozhatnak az alábbi esetek:  

1. A csomagszállító drón esetében a lezuhant csomag tartalma egy számítógép alkatrész 

volt, melyet a jogosult munkavégzéshez használt laptopjába szeretett volna beépíteni 

ám az oly, mértékben megrongálódott, hogy azt a laptopba már nem lehetett beépíteni, 

más alkatrész és eszköz hiányában a határidős munkát nem tudta teljesíteni, mely 

miatt a díjazástól elesett (elmaradt vagyoni előny). 

2. A csomagszállító drón a jogosult autójára ejtette le a csomagot, melynek 

következtében a gépjármű szélvédője betört (egyéb vagyontárgy sérelme). 

3. A csomagban található megrongálódott számítógép alkatrész használhatatlanná vált, 

ezért a szerződés jogosultja 70 km-t autózott, hogy beszerezze a szükséges alkatrészt 

(kárelhárítási és kárenyhítési költség).  

A „következményi károk” vonatkozásában kiemelendő, hogy a kompenzáció csak 

olyan mértékben szükséges, amilyen mértékben bizonyítja a jogosult, hogy a kár előre látható 

volt a szerződéskötés időpontjában, ez az ún. „előreláthatósági klauzula”. A fenti példánál 

maradva a csomagszállító drón működtetőjének számolnia kell a balesetek bekövetkezésének 

lehetőségével a szerződés megkötésének időpontjában. Abban az esetben, ha a drón 

működtetője eszközével szerződéses kötelezettséget vállal előre kell látnia a pilóta nélküli 

repülőgép alkalmazásában rejlő veszélyeket, legyen az akár hobbi, akár üzleti célokra 

használt, függetlenül azok fajtájától, fejlettségi szintjétől, mivel ezen eszközök egyszerűbb 

változatai is komoly károk okozására képesek. Azonban úgy vélem, hogyha a szerződésszegő 

magatartás és a következményi kár között túl távoli a kapcsolat a pilóta nélküli légi jármű 

működtetőjének nem kell megfizetnie a kárt. A csomagszállító drón példájánál maradva, ha a 

megrendelő arra hivatkozik, hogy valószínűsíthetően, azért nem kapta meg az előléptetést, 

mert nem készítette el a határidős munkát és követeli az UAV működtetőjétől az esetleges 

előléptetéséből származó vagyoni többletet, véleményem szerint nem biztos, hogy jogosult a 

                                                             
32FUGLINSZKY: i.m., 279- 282.  



Miskolci Jogtudó  Stefán Ibolya: 
2017/1. szám 71–81.  A drónokkal kapcsolatos szabályok vizsgálata 

 
 

81 
 

megrendelő a következményi kárra. Ennek oka, hogy túl sok kérdéses elem vetődik még fel 

ebben az esetben, mely miatt nem lehet egyértelműen kijelenti, hogy csak és kizárólag a 

szerződésszegés miatt nem léptették elő a megrendelőt, a következményi kárra való 

jogosultság megállapítására további vizsgálódás szükséges. 

A Polgári Törvénykönyv alapján abban az esetben, ha a kötelezett szerződésszegést követ 

el, valamint a károkozása megalapozza a szerződésen kívül okozott károkért való felelősséget 

is, a jogosult a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint 

érvényesítheti kártérítési igényét, ez alapján tehát a pilóta nélküli légi járművel okozott 

szerződésszegés vonatkozásában is alkalmazható a „non-cumul szabály”. Ide tartozhat az az 

eset, mikor az esküvői fotós az esküvő előtt néhány órával a drónnal történő fénykép- és videó 

készítésére próbát tesz, ám eközben összeütközik a szerződés jogosultjával, aki ennek 

következtében személyi sérülést szenved. Ennek eredményeként kórházi ellátásra szorul és 

több hónapra kiesik a munkavégzésből, valamint a pilóta nélküli repülőgép is megsérül, 

ezáltal alkalmatlanná válik a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésére. 

Végezetül még fontos kiemelni, hogy a Ptk. rendelkezése alapján lehetőség van arra, 

hogy a felek szerződésszegésért való felelősséget kizárják vagy korlátozzák, ezen rendelkezés 

alól kivételt képeznek azok az esetek, mikor a kárt szándékosan okozták vagy emberi életet, 

testi épséget illetve egészséget megkárosítva. Ez utóbbi esetekben a szerződésszegésért való 

felelősséget kizáró vagy korlátozó kikötés semmisnek fog minősülni. Tehát ha az esküvői 

fotós és a jogosult a szerződésében megállapodtak abban, hogy a szerződés teljesítése közben 

a drónnal okozott kárért a kötelezett nem fog felelni, az előző példa alapján a kötelezett mégis 

felel, mert egészségkárosodás történt.
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Összegzés 

 
A tanulmány elkészítésének célja az volt, hogy egy átfogó képet tudjak adni a pilóta 

nélküli légi járművek általános jellemzőiről, felhasználási lehetőségeiről és a hazai 

szabályozás jelenlegi helyzetéről, valamint az erre hatást gyakorló Európai Uniós 

törekvésekről. Továbbá, hogy a szerződésszegésért való felelősség egyes szabályait 

vizsgáljam a drónok vonatkozásában, valamint szerettem volna életbeli példákat hozni az 

egyes szabályokra vonatkozóan. 

A drónok vonatkozásában a kárfelelősségi szabályok körében tovább vizsgálható még 

többek között az előreláthatóság, valamint az okozatosság kérdése. Illetőleg a pilóta nélküli 

repülőgépek és más jogterületek kapcsolata is tanulmányozásra érdemes. Ez a téma még 

számtalan kutatási lehetőséget rejt magában, mely különösen akkor válik még érdekesebbé, 

mikor hazánkban is elterjedtebbek lesznek a drónok, valamint hozzájuk kapcsolódóan bírói 

gyakorlat alakul ki. 
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