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Abstract 

This study aims to examine regulation of unmanned aerial vehicles among European 

countries. Furthermore, the publication follows the changes of European Union legislation. In 

this context it explores the novelty of rules and shows possible problems. 

 

 

Bevezetés 

 

Jelen tanulmányom célja az, hogy bemutassam egyes európai országok hogyan szabályozzák 

a drónok
1
 használatát, és hogy megvizsgáljam, hogy az egységes, uniós szabályozásnak 

várhatóan milyen hatásai lesznek. A tanulmányban szereplő országok kiválasztása során 

fontos szempont volt, hogy minél szélesebb körben nyerjünk bepillantást a pilóta nélküli légi 

járművek használatának európai szabályozásába, továbbá, hogy szemléltessem az országok 

közötti különbségeket.  

Ezek alapján először egyes kiválasztott országok, így Svédország, Franciaország, 

Lengyelország és Ukrajna szabályozása kerül bemutatásra. Ezt követően az egységes uniós 

szabályok megalkotására irányuló folyamat jelenlegi állásáról és a szabályozás alapvető, 

                                                             
 A cikkben ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív 
Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” projekt részeként – a 

Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 
 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: olyan légi jármű, mely táv- vagy önirányítással működik. Egyéb elnevezései: pilóta nélküli légi jármű, 

távirányítású légi jármű, UAV, RPV: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%B3ta_n%C3%A9lk%C3%BCli_rep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p 
(Letöltés ideje: 2018. 03. 28.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%B3ta_n%C3%A9lk%C3%BCli_rep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p
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koncepcionális kérdéseiről kívánok egy rövid áttekintést adni. Végzetül pedig szeretnék 

rávilágítani arra, hogy vajon milyen hatással is lehetnek az uniós rendelkezések az európai 

országok szabályozására. 

1. Svédország 

 

1.1. Kategorizálás és engedélyezés 

 

Svédországban külön rendelkezések alkalmazandóak a drónokra, melyek alapján a járművek 

különböző kategóriákba sorolhatóak súlyuk és felhasználásuk alapján: 

 1.a kategória: 1,5 kg-nál kisebb súlyú járművek, melyek 150 joule-nál (továbbiakban: 

J) nem termelnek nagyobb energiát. 

 1.b kategória: 1,5 kg és 7 kg közötti gépek feltéve, hogy 1000 J mozgási energiánál 

nem termelnek többet. 

 2. kategória: 7 kg feletti járművek, amennyiben a működtető látótávolságán belül 

maradnak. 

 3. kategória: drónok, amiket a működtető látótávolságán kívül alkalmaznak. 

 

A felhasználás alapján történő különbségtétel a működtetés engedélyeztetése 

szempontjából fontos. Felhasználásuk alapján megkülönböztetnek polgári, katonai célokra 

alkalmazott drónokat, valamint azokat a pilóta nélküli légi járműveket, melyek méretük 

alapján mind katonai, mind polgári célokra felhasználhatóak, utóbbi két kategóriára azonban 

speciális szabályok vonatkoznak, ezekre nem kívánok kitérni. A polgári működtetésen belül 

különbséget tesznek a magáncélú és az üzleti vagy kutatási célú felhasználás között. Abban az 

esetben, ha az alkalmazás üzleti vagy kutatási célból történik mindig engedélyköteles a 

reptetési tevékenység, azonban ha az 1. kategóriába tartozó járműveket magáncélra használják 

fel, engedélyre nincs szükség.  

Fontos kiemelni azt az előírást, melynek értelmében kategóriáktól, engedélyezéstől 

függetlenül a járművek működtetőinek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással.  

 

 

1.2. Az egyes kategóriákra vonatkozó szabályok  

 

A fent említett három kategóriába tartozó pilóta nélküli légi járművekre eltérő reptetési 

szabályok érvényesek, ezek közül csak a legfontosabbakat emelem ki. Vannak azonban olyan 

általános szabályok, melyeket minden kategóriára alkalmazni kell, például meg kell jelölni a 

drón működtetőjének nevét, elérhetőségét. 

  

1. kategória: 

 A reptetés napközben, világosban történhet; speciális engedély szükséges a napnyugta 

utáni működtetéshez. 

 A járművek működtetése csak látótávolságon belül történhet, figyelembe véve az 

időjárási viszonyokat, a külső tényezőket a rádiókapcsolat és a frekvenciazavarás 
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vonatkozásában, továbbá egyéb olyan tényezőket, melyek hatással lehetnek a reptetés 

biztonságára. 

 A reptetés előtt repülési tervet kell készíteni, magáról a tevékenységről pedig repülési 

napló vezetése kötelező. 

 Ezen kategóriába tartozó pilóta nélküli légi járművek működtetőire vonatkozóan nincs 

életkori követelmény, de a pilótának alkalmasnak kell lennie az irányításra.  

 

2. kategória: A kategória drónjaira is alkalmazni kell az 1. kategóriára vonatkozó szabályokat, 

valamint többletfeltételeknek is teljesülniük kell a működtetés során, ezek az alábbiak: 

 A kategóriába tartozó járművek vonatkozásában elengedhetetlen egy speciális 

engedély, ennek megszerzéséhez szükséges egy olyan kijelölt személy, aki felelős a 

reptetés során történő működésért, ezt a személyt a Svéd Közlekedési Ügynökségnek 

is jóvá kell hagynia. 

 A jármű irányítója olyan személy lehet, aki 18. életévét betöltötte és előzetesen 

teljesítette a szükséges oktatási programot. 

 Ezen kategóriába tartozó pilóta nélküli légi járművek esetén lehetőség van a 

korlátozott légtérben történő működtetésre.  

 

3. kategória: A pilótáknak meg kell felelniük a 2. kategóriába tartózó pilóta nélküli légi 

járművek működtetőire vonatkozó rendelkezéseknek, valamint további követelményeknek is, 

úgy, mint magasabb életkor, képzettség és a biztonsági követelmények betartása.
2
 

 

 

1.3. Problémák a privacy körül 

 

Ellentétes nézetek alakultak ki a drónok használatának korlátozása kérdésében. Felmerült az 

a lehetőség, hogy a járművek alkalmazása korlátozásra kerül az adatvédelmi szempontok és a 

magánélethez való jog érdekében. Azonban 2017. június 20-án a Svéd Parlament elfogadta 

azt a törvényt, amely szerint magánszemélyek külön, hatósági engedély nélkül működtethetnek 

olyan pilóta nélküli légi járműveket, melyek fényképkészítésre alkalmasak. A Svéd 

Adatvédelmi Hatóság ezzel szemben aggályát fejezte ki, mivel az új rendelkezés kisebb fokú 

védelmet nyújt, mint a korábbiak. A témában további változás várható, a májusban hatályba 

lépő új uniós adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation) miatt.
3
 

 

 

2. Franciaország 

                                                             
2 HOFVERBERG, Elin: Sweden. In: Regulation of Drones (Report), The Law Library of Congress, (2016. 04.), 

pp. 98-107.: https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf (Letöltés ideje: 2018. 

03. 28.) 
3 HOFVERBERG, Elin: Sweden: Law to Allow Photo Drones Passed, (2017. 08. 28.): 

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/sweden-law-to-allow-photo-drones-passed/ (Letöltés ideje: 2018. 
03. 28.) 

https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/sweden-law-to-allow-photo-drones-passed/
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2.1. Jogforrási alapok és általános szabályok 

 

A drónok szabályozásának alapját speciális rendeletek és útmutató képezi. Az útmutató 

azokat a korlátozásokat tartalmazza, melyekre általánosságban a pilóta nélküli légi járművek 

alkalmazása során figyelemmel kell lenni. Az útmutató rendelkezései közül csak néhány 

jelentősebbet kívánok kiemelni: 

 A működtetésre vonatkozó általános szabály, hogy a tevékenységet csak napközben 

lehet folytatni, ettől azonban engedély birtokában el lehet térni. 

 Az UAV a városi zónákban található közterületek felett nem reptethető, használata 

magán területek felett lehetséges, amennyiben az ingatlan tulajdonosa ezt engedélyezi, 

valamint a sebességi és magassági korlátozásokat betartják az irányítók. 

 A sebességi korlátozás értelmében a járműveknek olyan sebességen kell repülnie, 

melyen a pilóta az esetlegesen bekövetkező balesetek várható kockázatait csökkenteni 

tudja, ezzel kívánnak felkészülni arra az esetre, ha a pilóta elvesztené az irányítást a 

gép felett. 

 A magassági rendelkezések vonatkozásában kiemelendő, hogy általánosságban az 

engedélyezett területeken sem szállhatnak a járművek a földfelszíntől számított 150 

méternél magasabbra. 

 Az útmutatóban különböző zónákat jelölnek ki, melyekben a járművek használata tilos: 

atomerőművek, történelmi műemlékek, kórháza, börtönök és bizonyos nemzeti parkok 

területei felett. Továbbá reptetésük nem engedélyezett tűz- és balesetek közelében, 

annak érdekében, hogy elkerüljék a mentés akadályozását. 

 

 

2.2. Kategóriák és az azokra vonatkozó speciális szabályok 

 

A francia rendelkezések alapját nem csak a fent taglalt útmutató képezi, hanem különböző 

rendeletek is, melyek a drónokat három kategóriába sorolják, a következők szerint: hobbi és 

versenyeztetés; tesztelési és gyakorlati célokra; illetve sajátos tevékenységekre használt 

járművek. A továbbiakban a három kategóriába tartozó pilóta nélküli légi járműveket és az 

azokra vonatkozó szabályokat fogom ismertetni. 

 

 

1. Hobbi és verseny céljára történő alkalmazás: 

 

Az általános szabályok értelmében a kategóriába tartozó gépeknek a pilóta látóterében kell 

maradniuk a repülések alkalmával. Ettől a szabálytól el lehet térni, ha a reptetés helyszínén 

van egy másik személy is, aki részt vesz a működtetésben és a járművet szemmel tartja. 

Azonban a járművek működtetésének fontos feltétele bizonyos esetekben az engedély 

megléte, ez alapján a kategórián belül, további két alkategóriát különböztetünk meg: 
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A kategória: 

 A 25 kg-nál kisebb súlyú gépek tartoznak ide, melyeket olyan motor hajtja, ami a 

meghatározott energia küszöbérték alatti. 

 A kategóriába tartozó járműveket bárki reptetheti külön engedély nélkül, amíg az 

általános szabályokat betartja pl.: csak megengedett területen történik a reptetés. 

 

B kategória:  

 Azon drónok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek az A kategóriába nem sorolhatóak 

be. 

 Jelen kategória pilóta nélküli járművei csak engedély birtokában működtethetőek. 

 

 

2. Tesztelési és gyakorlati célokra történő felhasználás: 

 

A reptetéshez speciális engedélyre van szükség, amit a Polgári Légiközlekedésért felelős 

Minisztérium ad ki. Nincs szükség erre a speciális engedélyre, ha a drón 25 kg-nál kevesebb 

tömegű és azt nappal, a pilóta látóterében, tőle 200 méternél nem távolabb, lakott területen 

kívül reptetik, távol olyan személyektől, akik az irányításban nem vesznek részt. 

 

 

3. Sajátos tevékenységre használt drónok: 

 

Azok a pilóta nélküli légi járművek képezik ezt a csoportot, melyek az első két csoportba nem 

tartoznak. A francia szabályozás tételesen nem sorolja fel, hogy milyen tevékenységek 

tartoznak ide, de leginkább az üzleti célra történő felhasználás sorolható ide. 

 Ezen drónok működtetésére már szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a fent 

említett két csoportra: 

 A járművek használatához szükséges, hogy a pilóta a Polgári Légiközlekedésért 

felelős Minisztériumnak nyilatkozatot tegyen arról, hogy milyen tevékenységet végez. 

Ezt a nyilatkozatot kétévente kell megújítani akkor, ha a tevékenység nem változik. 

Abban az esetben viszont, ha a tevékenységben változás áll be, azt kötelessége 

azonnal jelenteni a Minisztériumnak. 

 A működtetők minden évben kötelesek jelentést küldeni a Minisztériumnak, ami 

tartalmazza a repült órák számát és a felmerült problémákat. 

 A kategória járműveire azonosító táblát kell rögzíteni, melyen rajta kell lennie a 

működtető nevének és elérhetőségének. 

 

Ezen a kategórián belül a 150 kg alatti drónok körében további négy alkategória került 

létrehozásra, melyekre speciális rendelkezések vonatkoznak: 
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S-1: A jármű alkalmazása csak lakott területen kívül történhet úgy, hogy az nem 

repülhet el olyan személyek felett, akik nem vesznek részt a működtetésben. Továbbá a pilóta 

látóterében kell maradnia a járműnek és nem repülhet tőle 200 méternél távolabb. 

S-2: A drónok használata lakott területen kívül történhet úgy, hogy a működtetés 

területén harmadik személyek nem tartózkodhatnak, ekkor a járművek az S-1 kategóriában 

meghatározott 200 méteres távolságon túl haladhatnak, azonban a működtetőtől nem 

távolodhatnak el csak legfeljebb 1000 méterig. 

S-3: Ebben a kategóriában az UAV működtetése lakott területen belül történik, 

melynek feltétele, hogy a reptetésben részt nem vevő személyektől távol kell maradnia a 

járműnek, viszont a pilótától maximum 100 méterre repülhet. Az ily módon történő használat 

további feltétele, hogy a 8 kg-nál nagyobb tömegű gépeket ki kell kötni, biztosítani. 

S-4: A pilóta nélküli légi jármű alkalmazása itt is lakott területen kívül történik, mint 

az S-1 és S-2 kategóriákban, azonban itt a 2 kg-os vagy ennél kisebb súlyú gépek 

reptethetőek, továbbá az alkalmazási körük is korlátozott pl.: légi felvételek készítése. 

A fent említett négy alkategórián belül figyelemmel kell lenni néhány UAV-re, 

melyek reptetéséhez tervezési tanúsítvány
4 

szükséges, ezek a következő járművek: a 25 kg-nál 

nagyobb tömegűek; az S-2 alkategóriába tartozóak; S-3 kategória gépei, melyek a 2 kg-os 

súlyt meghaladják és az S-4 alkategóriában szereplők. A tanúsítványokat a Polgári 

Légiközlekedésért felelős Minisztérium adja ki, miután meggyőződtek arról, hogy a járművek 

használata biztonságos.
5
 

 

 

3. Lengyelország 

 

3.1. A szabályozás jogi háttere 

 

Lengyelországban a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályokat a légiközlekedésre 

vonatkozó szabályok között taglalják. Az ország szabályozása alapján a drónokat két 

csoportra osztják, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználás szerint.  

A pilótáknak a járművek irányítására való alkalmasságukat bizonyítvánnyal kell 

igazolniuk, aminek megszerzéséhez biztosítással kell rendelkezniük, továbbá meghatározott 

elméleti és gyakorlati teszteket kell sikeresen teljesíteniük, valamint orvosi ellenőrzésnek is 

alá kell vetniük magukat. A bizonyítványoknak két fajtája van, az egyik a vizuális 

látótávolságon belüli, míg a másik a vizuális látótávolságon kívüli működtetésre vonatkozik.  

 

 

3.2. Nyilvántartási kötelezettség és általános szabályok 

 

                                                             
4 Hivatalos szakkifejezés hiányában saját fordítás: „certification of design” alapján. 
5 BORING, Nicolas: France. In: Regulation of Drones (Report), The Law Library of Congress, (2016. 04.), pp. 

42 – 51.: https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf  (Letöltés ideje: 2018. 
03.29.) 

https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf
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A 25 kg alatti gépek tekintetében nincs szükség azok regisztrációjára, ha azonban a jármű 

tömege ezt meghaladja a regisztráció kötelezővé, a működtetés pedig engedélykötelessé válik. 

Érdekesség. hogy a lengyel szabályozás arra az esetre is kitér, ha a drón egy meghatározott 

frekvenciát használ a kommunikációra, akkor ehhez is engedélyre van szükség. 

 Az általános rendelkezések szerint látótávolságon belüli reptetés során figyelemmel 

kell lenni arra, hogy más légi járművekkel ne történjen ütközés, továbbá, hogy a működtetés 

csak korlátozott zónákon kívül történhet. Ezzel szemben látótávolságon kívüli reptetésre csak 

erre a célra elkülönített légtérben van lehetőség, a reptetésre pedig speciális szabályok 

vonatkoznak, melyeket a Polgári Légiközlekedési Hatóság határoz meg.
6
 

 

 

4. Ukrajna 

 

4. 1. Meghatározás és a jogi szabályozás alapja 

 

Az ukrán szabályozás szerint pilóta nélküli légi járműnek minősül az repülő eszköz, amely 

képes arra, hogy repüljön pilóta nélkül a fedélzetén. Ezen járművek irányítása egy speciális 

irányítóállomáson keresztül történik, ami azonban nem a jármű fedélzetén található. Az 

országban a pilóta nélküli légi járművek körébe tartoznak a személyzet nélküli szabad 

ballonok és a távirányítású légi járművek is. 

 Az országban a drónokra nincsenek külön, speciális jogszabályok, ezért a járművek 

vonatkozásában az általános légi közlekedési rendelkezések alkalmazandóak.  

 

 

4. 2. Az UAV-re vonatkozó szabályok 

 

A pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályok alkalmazásának feltétele a 

nyilvántartásba vétel. A járművek nyilvántartásba vétele, regisztrálása akkor szükséges, ha a 

jogi személy tulajdonos Ukrajnában bejegyzett vagy a tulajdonos az országban állandó 

lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy ukrán működtető bérli az országban 

lakóhellyel nem rendelkező tulajdonostól.  

A nyilvántartásba vételi szabály alól kivételt képező egyik eset, ha a drónokat 

szórakozás vagy sport tevékenység céljára használják fel és felszállási össztömegük nem éri el 

a 20 kg-ot nem kell őket regisztrálni, ezért ezekre a gépekre nem az általános rendelkezéseket 

kell alkalmazni, hanem külön a szakmai szervezetek által meghozott szabályokat. 

 Az általános szabály alóli másik kivételt képezi az az eset, ha a pilóta nélküli légi 

járműveket légi felvételek készítésére használják fel, ehhez a tevékenységhez speciális 

engedély megszerzése szükséges, valamint össze kell hangolni az egyes repüléseket a 

fegyveres erőkkel. 

                                                             
6 ISAJANYAN, Nerses: Poland. In: Regulation of Drones (Report), The Law Library of Congress, (2016.04.), 

pp. 83 – 85.: https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf  (Letöltés ideje: 2018. 
04. 03.) 

https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf
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 A polgári légi közlekedés általános rendelkezései közül az UAV működtetése 

szempontjából kiemelkedő jelentősége van annak, hogy mely területek felett tilos a járművek 

használata. Az alábbiak tartoznak ide: 

 Speciális használatú légtér:
7
 az államhatár mentén létesített területek. 

 Tiltott légtér: a légtér azon része, ahol a légi közlekedés tiltott azért, hogy védjék a 

kormányzati épületeket és a kulcsfontosságú ipari területeket. pl.: atomerőművek 

feletti légtér. 

 Korlátozott zóna: szárazföld vagy felségvizek feletti légtér, amelyben a légiközlekedés 

meghatározott időszakokban korlátozott katonai gyakorlatok, rakéta kilövések és 

kutatási tevékenység miatt. 

 Ideiglenesen korlátozott légtér: a légtér azon része, ahol meghatározott 

időintervallumon belül a légi forgalom nem engedélyezett, mert veszélyeztetheti a 

légiközlekedést. 

 

Az általános rendelkezéseken túl kiemelést érdemel az ország által kezdeményezett 

képzési program, melynek célja, hogy a pilóta nélküli légi járművek működtetői elméleti és 

gyakorlati ismeretekre tegyenek szert, ezzel is elősegítve az új technikai eszközök megfelelő 

és biztonságos használatát.
8
  

A felelősségbiztosítás tekintetében nem találunk sok információt, arra vonatkozóan 

kötelező elemeket, rendelkezéseket nem határoz meg az ország, ehelyett hagyja, hogy a felek 

alakítsák a szerződés rendelkezéseit az általuk fontosnak ítélt szempontok alapján.
9
 

 

 

5. Az uniós szabályozás jelenlegi helyzete 

 

A 150 kg alatti pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályokat az egyes tagállamok 

hozzák meg, ezt meghaladó tömegű drónok esetén ez már uniós hatáskörbe tartozik. Éppen 

ezért, az Európai Bizottság megbízása alapján az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

(EASA) egy egységes, uniós szabályozás kidolgozásán fáradozik, ezzel kívánják egységesíteni 

az uniós országok körében a járművekre vonatkozó rendelkezéseket.
10

 Ennek megvalósítása 

érdekében 2017. december 22-én megállapodás megkötésére került sor, melynek értelmében 

a 150 kg alatti járművekre vonatkozó szabályokat is az Európai Unió fogja meghatározni, 

kivételt képeznek ez alól az ún. állami, kormányzati drónok, amiket a rendőrség, tűzoltóság és 

a katonaság használ.  

                                                             
7 Hivatalos szakkifejezés hiányában saját fordítás: „special use airspace” alapján. 
8 YATSUNSKA-POFF, Olena: Ukraine. In: Regulation of Drones (Report), The Law Library of Congress, 

(2016. 04.), pp. 108 – 112.: https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf 

(Letöltés ideje: 2018. 03.30.) 
9 CHAIKA, Ivan: Ukranian Drones in the Sky: Hot Legal Aspects of Drones in Ukraine, (2017. 10. 04.): 

https://voxukraine.org/en/ukrainian-drones-in-the-sky-hot-legal-aspects-of-drones-in-ukraine/  

(Letöltés ideje: 2018. 03. 30.) 
10 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 (Letöltés ideje: 2018. 04. 06.) 

https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/regulation-of-drones.pdf
https://voxukraine.org/en/ukrainian-drones-in-the-sky-hot-legal-aspects-of-drones-in-ukraine/
https://www.easa.europa.eu/download/ANPA-translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_HU.pdf
https://www.easa.europa.eu/download/ANPA-translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_HU.pdf
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A 2018 februárjában kiadott vélemény tükrében a korábbi ajánlás alapján történő 

kategorizálásokat továbbra is megtartják. Az EASA a következők szerint osztja fel a pilóta 

nélküli légi járműveket: nyílt, specifikus és minősített kategóriákra. A nyílt kategóriát további 

három alkategória és öt osztályra bontják. 
11

 

A dokumentumban újdonságként jelenik meg az ún. „U-space” rendszer kialakítása, 

amit nagy vonalakban szeretnék ismertetni. A U-space kialakítására az Egységes európai 

égbolt (Single European Sky Air Traffic Management Research – SESAR) programban kerül 

sor. A szolgáltatás a felhasználók széles köre számára elérhető lesz, az amatőr pilótáktól 

kezdve a professzionális felhasználókig. A rendszer célja, hogy biztosítsa a biztonságos 

repülést mind technikai, mind technológiai szempontból. A rendszeren belül a 

szolgáltatásoknak várhatóan négy csoportja lesz: U1 – alapszolgáltatások, U2 – kezdeti 

szolgáltatások, U3 – fejlett szolgáltatások és U4 teljes körű szolgáltatások. Ez idáig az 

alapszolgáltatások tartalma került pontosan meghatározásra, mely az elektronikus 

regisztrációt, azonosítást és virtuális fal, kerítés felállítását foglalja magában. A módszerrel 

bevezetésre kerülne az elektronikus regisztráció, mely alól kivételt képeznének a 250 gramm 

alatti járművek. Az elektronikus azonosítás lehetősége azért kiemelkedő, mert repülés közben 

a pilóta nélküli légi jármű beazonosíthatóvá válik a hatóságok számára, akik a 

nyilvántartásban járműre vonatkozó adatokat is el tudják érni, ennek kiemelten fontos szerepe 

van a biztonság szempontjából.
12

 A virtuális fal, kerítés lényege, hogy egy virtuális 

határvonallal körülkerített területet hoznak létre egy valós földrajzi térségben, ezek a 

határvonalak dinamikusan változtathatóak.
13

 Az UAV vonatkozásában jelentősége abban áll, 

hogy a drónok berepülését megakadályozza az ún. tiltott zónákba.
14

 

 

 

6. Az uniós szabályozás várható hatásai, felmerülő problémák 

 

Jól látható, hogy a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályozás országonként nagyon 

eltérő, vannak országok, ahol a szabályozás egészen részletekbe menő, míg máshol az 

általános légiközlekedési szabályok alkalmazandóak kiterjesztés útján, ezáltal pedig elég 

kaotikus kép alakul ki a rendelkezéseket illetően. Ezen probléma megoldására kívánják 

elkészíteni az egységes uniós rendeletet, melynek hatályba lépése után már letisztultabbá 

válhat a szabályozás. Az országonként eltérő kategóriák helyébe egységes csoportosítások 

lépnek majd, felszámolva ezzel a széttöredezettséget, ezáltal a biztonsági szabályok 

érvényesítése is könnyebb lesz.  

                                                             
11 Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által közzétett vélemény: European Aviation Safety Agency: 

Opinion No 1/2018: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Opinion%20No%2001-2018.pdf  

(Letöltés ideje: 2018. 04. 06.) 
12 Egységes európai égbolt projekt keretén belül: SESAR: U-space: 

https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-space%20Blueprint.pdf (Letöltés ideje. 2018. 04. 

07.) 
13 Virtuális kerítés, fal meghatározása „geo-fence” kifejezés alapján: https://en.wikipedia.org/wiki/Geo-fence 

(Letöltés ideje: 2018. 04. 07.) 
14 Pintér Mónika: A világ első drónkövető technológiáját tesztelik (2018. 02. 20.): 
https://24.hu/tech/2018/02/20/a-vilag-elso-dronkoveto-technologiajat-tesztelik/ (Letöltés ideje: 2018. 04. 07.) 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Opinion%20No%2001-2018.pdf
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-space%20Blueprint.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Geo-fence
https://24.hu/tech/2018/02/20/a-vilag-elso-dronkoveto-technologiajat-tesztelik/
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 A rendelet célja az uniós tagállamokban a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó 

szabályok egységesítése. A korábban ismertetett országok között azonban megjelenik Ukrajna 

is, aki nem az Európai Unió tagja, azonban csatlakozása esetén jogharmonizációs 

tevékenységet kell folytatni, melynek következtében az uniós szabályok a tagállami 

jogrendszerben is érvényesülni fognak. Azonban, ha a cél az európai égbolt egységének 

létrehozása, akkor mi lesz azokkal az európai országokkal, melyek nem tagjai az Európai 

Uniónak? Ezen harmadik országok sorsa az egységes szabályozás tekintetében még 

tisztázatlan. 

A 2018. februári vélemény némi átalakítással megtartotta azt a javaslatot, amely 

szerint a pilóta nélküli légi járművekhez a gyártóknak szórólapot, tájékoztató füzetet kell 

csatolniuk. Ezekben a füzetekben leírják, hogy a pilóták milyen reptetési tevékenységet 

végezhetnek. Változtatást tartalmaz abban a tekintetben, hogy az információszerzést 

elektronikus úton is elérhetővé tették QR kódok alkalmazásával, ezért már csak a tájékoztató 

kifejezést alkalmazzák. Ennek hatására a drónok pilótái számára is átláthatóbbá fognak válni 

az egyes kategóriák és az azokra vonatkozó szabályok. Továbbá az is, hogy milyen 

engedélyekre van szükség és milyen határidőkre kell figyelemmel lenniük.  

 A dokumentumban található rendelkezések sajnos még mindig nem érintenek néhány 

fontos témakört, mint például a drón pilóták képzése, a privacy körüli viták vagy a 

felelősségbiztosítás. A magánszférával kapcsolatban kérdésként felmerül bennem, hogy vajon 

lesznek-e olyan egységes szabályok, melyek a pilóta nélküli légi járművek használatát 

korlátozzák a magánélethez való jog, magánszféra védelme érdekében vagy a tagállamokra 

bízzák azok kidolgozását? 

A felelősségbiztosítással összefüggésben szintén felmerül, hogy lesznek-e erre 

vonatkozó közös uniós szabályok kapcsolódva az egyes kategóriákhoz vagy az egyes 

országokra bízzák, hogy az adott kérdésben döntsenek? 

 

 

Összegzés 

 

A fent leírtak alapján jól látható, hogy jelenleg kissé átláthatatlan helyzet uralkodik a pilóta 

nélküli légi járművekre vonatkozó szabályok tekintetében. Ezt a helyzetet igyekszik 

megoldani az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és látszik, hogy bár már közel a cél, 

néhány lényeges kérdés még mindig megválaszolatlan marad. Azonban a szabályozás 

létrejötte és alkalmazása után a gyakorlat várhatóan alakítani fogja rendelkezéseket, ami 

alapján elmondható, hogy sokat kell még várni az egységes európai pilóta nélküli légi 

járművekre vonatkozó előírásokra. 


