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NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Az előadás a NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM - „A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak 

támogatása" címmel kiírt nyílt pályázat keretében a  „Digitális technológiák használata a közösség szolgálatában” című „NTP-FKT-20-

0002” azonosító számú pályázat keretében valósult
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Megnevezések

UAV (Személyzet nélküli légijármű)

UAS (Személyzet nélküli légi rendszer)

RPAS (Távirányítású légi rendszer)

Távirányítású, előre programozott módon repülő szerkezet.

Elterjedt még a multikopter, mikrokopter és mikrodrone elnevezés is (utóbbi kettő a 
hobby kategóriára jellemző). 

Megkülönböztetünk merevszárnyú és rotoros kialakítást. Ez utóbbi általában 4,6,8 
rotort tartalmazhat különféle elrendezésben. 
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A drónok típusai
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A drónok típikus felépítése
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Főbb alapadatai (DJI Phantom 4 Pro 

mezőgazdasági)

Automatikusan kikerüli az akadályokat

Automatikusan követi a mozgó tárgyakat

Egy érintéssel a megadott pontra repül

Kikerüli az akadályokat hazatérés közben

Maximális repülési idő: 28 perc

Maximális hatótávolság: 5 km

Maximális sebesség: 72 km/h

Súly: 1380 g akkumulátorral együtt

Navigációs rendszer: GPS/GLONASS
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Főbb alapadatai (DJI Phantom 4 Pro 

mezőgazdasági)

Effektív pixelszám: 12 M

ISO-tartomány: 100-3200 (videó) 100-1600 (fotó)

Elektronikus zársebesség: 8x 1/8000s

Max képméret: 4000x3000

Sorozatfotó

Time-lapse

HDR

Videófelvételi módok:

UHD: 4096 × 2160 (4K) 24 / 25p,   3840 × 2160 (4K) 24/25 / 30p,  2704 × 1520 (2.7k) 
24/25 / 30p

FHD: 1920 × 24 1080/25/30/48/50/60 / 120P

HD: 1280 × 720 24/25/30/48 /50 / 60p
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Drónok kategóriái a szabályozásban

A1 műveleti kategória A2 műveleti kategória A3 műveleti kategória

Osztálybesorolás esetén 

250 gramm alatti

C2 osztályba tartozó 4 kg-

nál kisebb

Maximális felszálló tömege 

25 kg alatti

Osztálybesorolás nélkül 

500 gramm alatti

Osztálybesorolás nélkül 2 

kg-nál kisebb

A műveletbe be nem vont 

személyek felett és közel 

sem szabad repülni

30-50 m-re 

megközelíthetik a 

műveletbe be nem vont 

személyeket

150 m vízszintes 

távolságot kell tartani lakott

területektől
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Osztályozások – C0

250 grammnál könnyebb szerkezetűek,

120 méternél magasabbra nem képesek repülni,

19 m/s-os maximális sebességet képes csak elérni vízszintesen,

követési mód megléte esetén maximum 50 m-re távolodhat el a távpilótától,

elektromos árammal kell működnie (24V egyenáram vagy ezzel egyenértékű váltakozó 
áram)
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Osztályozások – C1

900 grammnál könnyebb szerkezetűek,

120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési 
magasságuk,

19 m/s-os maximális sebességet képes csak elérni vízszintesen,

követési mód megléte esetén maximum 50 m-re távolodhat el a pilótától,

elektromos árammal kell működnie (24V egyenáram vagy ezzel egyenértékű váltakozó 
áram)

sorozatszámmal ellátott,

rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,

rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,

lámpákkal felszerelt,

követési mód megléte esetén maximum 50 m-re távolodhat el a pilótától.
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Osztályozások – C2

4 kg-nál könnyebb szerkezetűek,

120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési 
magasságuk,

alacsony sebességű repülési móddal rendelkeznek, ahol a maximális vízszintes sebesség: 3 
m/s,

elektromos árammal kell működnie (48V egyenáram vagy ezzel egyenértékű váltakozó 
áram)

sorozatszámmal ellátott,

rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,

rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,

lámpákkal felszerelt.
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Osztályozások – C2

4 kg-nál könnyebb szerkezetűek,

120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési 
magasságuk,

alacsony sebességű repülési móddal rendelkeznek, ahol a maximális vízszintes sebesség: 3 
m/s,

elektromos árammal kell működnie (48V egyenáram vagy ezzel egyenértékű váltakozó 
áram)

sorozatszámmal ellátott,

rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,

rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,

lámpákkal felszerelt.
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Osztályozások – C3

25 kg-nál könnyebb szerkezetűek,

méretük 3 m-nél kisebb,

120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési 
magasság,

elektromos árammal kell működnie (48V egyenáram vagy ezzel egyenértékű váltakozó 
áram)

sorozatszámmal ellátott,

rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,

rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,

lámpákkal felszerelt.
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Osztályozások – C4 (épített)

25 kg-nál könnyebb szerkezetűek,

nem lehet automatikusan irányítani.
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A biztonságos repülés érdekében a távpilóta:

ismeri a pilóta nélküli légijrámű rendszert (UAS-t),

gyakorlattal rendelkezik az UAS irányításában,

rendelkezik a megfelelő tanúsításokkal,

ismeri a szabályozási rendszert,

józan és egészséges,

látótávolságon belül tartja az drónt,

kerüli a veszélyes anyagok szállítását.
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Képzések és vizsgák

Alapképesítés szükséges az A1 és A3 kategóriához (75%-os vizsga)

- 40 perc – 40 kérdés – min. 30 helyes

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál

A2 vizsga – külső személyhez vagy épülethez közel szeretnénk repülni

- A1/A3 tanfolyam és sikeres vizsga

- Nyilatkozat a gyakorlat teljesítésről

- 30 perc – 30 kérdés – min. 23 helyes
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Felhasználási módok
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Saját munkánk – Csorvási Gazdák

Drónos mintavételezés

- 30-100 méteres magasságban

- 1-12 ha táblák

- Ortofotók készítése

- A teljes terület 16 ezer ha
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Az egyik mintaterület
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A georeferálás szükségessége

Táblahatár és művelési nyom 05. 29. Táblahatár és művelési nyom 06. 04.
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Egységesen szép állomány 05. 29.

a rávetített térkép a hozamadat 07. 22-ről
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06. 24 (szeretjük az „ablakos vetést”, mert 

georeferenciát ad…)
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07. 22 eltérés: 6,28 m Kukorica sortáv 75 cm… 08.17 eltérés: 4,5 m.
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Mit merünk megmondani a drónkép alapján?

06. 24 Biztos „rosszul 
teljesítő” terület…

08. 17 Biztos „rosszul 
teljesítő” terület??
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Köszönjük a figyelmet!


