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Az UAV-k polgári alkalmazásának kockázatai, és kezelésük lehetséges 

módszerei terrorelhárítási és személyvédelmi szempontból  

 

Abstract 

The expression of unmanned aerial vehicle or UAV and the related technology used to be general in 

the past only in the professional defence, law enforcement and secret service areas. Hearing the words 

UAV’s, or drones, even today a lot of people think of the reconnaissance and offensive aerial vehicles 

deployed against terrorists and typically marketed by the western powers, even though there are a 

number of definitions just to identify such phenomena. It follows that if we want to do research into the 

risk factors posed by such vehicles and find solutions to them, first we need to find a common 

interpretation of the related expressions. 

Bevezetés 

A pilóta nélküli légi jármű – más néven UAV
1
 – kifejezés, és az ehhez társuló technológia 

korábban csak a professzionális honvédségi, rendvédelmi, és titkosszolgálati felhasználási 

területen volt meghatározó. Az UAV, vagy drón szavak hallatán a mai napig sokan a 

terroristák ellen bevetett – jellemzően nyugati hatalmak által marketingelt – felderítési, és 

támadó légi járművekre gondolnak, jóllehet már a fogalmak értelmezésére is számos 

megközelítést találhatunk. Ebből adódik, hogy amennyiben az ilyen eszközökben hordozott 

kockázatokat kutatjuk, és azok kezelésére keresünk megoldást, akkor először meg kell 

teremteni a hozzájuk kapcsolódó fogalmak egységes értelmezésének lehetőségét. Tekintettel 

arra, hogy a tárgyban szereplő eszközök, és a hozzájuk tartozó kiegészítő fogalmak nem 

léteznek régóta, így általánosan elfogadott, egyetemleges terminus technicus nem létezik. 

Földrajzi régiókként éppúgy hallhatunk eltérő fogalmi megközelítést, mint szakáganként. Az 

utóbbira eklatáns példa a drón kifejezés. Egy közismert téves értelmezés szerint a pilóta 

nélküli eszközök polgári változatai az UAV-k, míg katonai felhasználásuk során drónoknak 

hívhatjuk őket. Előbbinél jelentősebb szakmai szempontokat vonultatnak fel azok a légügyi és 

                                                 

1
 Unmanned Aerial Vehicle. 
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katonai szakemberek, akik azt mondják, hogy az előre programozott célok önállóan történő 

repülésének elvégzésére képes eszközök a drónok, míg a kiképzett szakszemélyzet által 

távolról vezérelt eszközök az UAV-k. 

Már a mozaik szó feloldása, és annak fogalmi megközelítése is több oldalról lehetséges. Az 

Unmanned Aerial Vehicle kifejezést egyesek szó szerint „ember nélküli”-ként értelmezik, 

mely alapján nem szükséges szakszemélyzet az üzemeltetéshez. Mások úgy tekintik, hogy a 

kifejezés pusztán arra utal, hogy a fedélzeten nem tartózkodik pilóta, ugyanakkor a 

hagyományos üzemű légi járművekéhez hasonló alapossággal felkészített pilóták vezérlik az 

UAV-t távolról. 

Egy bizonyos, a sajtó, valamint a hobbi kategória gyártói következetesen nélkülözik az 

egyetemleges terminus technikusok alkalmazását. A francia Parrot cég forgalmazott először 

olyan eszközt, mely bárki számára hozzáférhető árával (200 USD alatt), és okos telefonos 

vezérelhetőségével kirobbantotta a hobbi kategóriát gyártó cégek közötti kiélezett 

versenyhelyzetet. Sajátos, hogy az eszköz első verziója semmiképp nem volt tekinthető 

katonainak, legfőképp nem tudott önállóan előre programozott pontokon repülni, mégis a 

típus megnevezése is Parrot AR. Drone volt. Jóllehet, a hobbi kategóriát gyártó fejlesztők 

jellemzően a szakkifejezések helyett, a magasabb marketing hatást kiváltó elnevezéseket 

használják előszeretettel. A kis eszköz olyan piaci érdeklődésre tartott számot, hogy egy éven 

belül teljes iparág alakult az alacsony árfekvésű drónok gyártására. A hivatkozott készülék 

harmadik verziója már 2 km hatótávra, és 14 megapixeles kép, élő közvetítésére képes. 

Ahhoz hogy megfelelő fogalmi rendszert alkothassunk, át kell tekinteni a pilóta nélküli 

repülés történelmét.  

A mai fogalmakhoz legközelebb álló pilóta nélküli repülőgépek korai példányait az első 

világháború alatt készítették el. 1916-ban már rádió távvezérlésű gépek prototípusait alkották 

meg. Egy évvel később „repülő bombának” nevezett eszközöket gyártottak, ezekből 

fejlesztették a légi torpedókat, melyek a mai néven cirkáló rakétának ismert haditechnikai 

eszközök ősei. Ezeknek a légi járműveknek a stabilitásáért már abban a korban is giroszkópok 

feleltek. 

A két világháború között három szabványos E-1 típusú amerikai katonai repülőt alakítottak át 

távolról irányítható vezérlésűre, ezek kapták első alkalommal a ma is használatos drón jelzőt. 
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Hamarosan a Brit hadsereg is elkészítette saját fejlesztését, melynek a LARYNX
2
 nevet adta. 

Ezt csatahajóról lehetett indítani, vezérlése teljesen automatikus volt. Kezdetekben főként 

tengeri célpontok ellen vetették be, később a német léghajókkal szemben is alkalmazták. 

Ezzel párhuzamosan 1935-ben sorozatban kezdték gyártani a légvédelmi rendszerek 

tesztelésénél célpontnak alkalmas rádió távirányítású légi járműveket, melyeket DH.82B 

„Queen Bee” névre kereszteltek, melynek magyar jelentése méhkirálynő. A drón név 

feltehetően ide eredeztethető. 

Hagyományosan a drón szó egyaránt jelenti a folyamatos, monoton zümmögő hangot, illetve 

a méheknél a herét. Ez utóbbiak a dolgozó társaikhoz képest nagyobbak, és nehezebbek. 

Semmilyen feladatban nem veszik ki részüket, nem mézelnek, nem őrzik a kaptárt, egyetlen 

céljuk a királynő megtermékenyítése. 

Eszerint a két világháború közötti zümmögő hangú, gyakorlatozásra szolgáló mesterséges 

céltárgyak, melyek más célt nem szolgáltak, csak hogy gyakorolhassanak rajtuk, az angol 

nyelvű drón elnevezést kapták. Amennyiben ezt a teóriát elfogadjuk, úgy a drón kifejezést 

csak az egyszerű, egyben egycélú készülékekre alkalmazhatnánk. 

Másik megközelítés szerint a drón kifejezés inkább a média által felkapott szleng, nem 

rendelkezik olyan jól körülhatárolt fogalmi meghatározással, mint a pilóta nélküli légi jármű 

kifejezés. Ennek ellentmond, hogy mind a két kifejezésnek történelmi hátteret lehet találni. 

Összességében én a drónt, az UAV egy szinonimájaként használom, tekintettel arra, hogy 

egyetemlegesen elfogadott álláspont még nem alakult ki a pontos fogalmi meghatározásra 

vonatkozóan. 

A második világháborútól megindult különféle célú tömegtermelésüktől datálhatóan a drónok, 

úgy is, mint az UAV-k fogalmával kapcsolatban jelentős változáson nem estek át, ezért ebben 

a tanulmányban ezt az időszakot követő történelmi áttekintéstől eltekintek. 

1. Kockázatok 

A társadalom egyre szélesebb szegmense számára elérhető légi járművek – valamint a 

komplex szabályozás hiánya – számos kockázatot, veszélyforrást hordoz magában. Ahogyan a 
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 Long Range Gun with Lynx engine. 
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technológiai fejlődés egyéb területén,
3
 úgy ezen a téren is a legnagyobb kockázat az emberi 

tényezőből eredeztethető. A felelőtlenség, tájékozatlanság, képzettség hiánya mellett fel kell 

készülni azokra az esetekre is, amikor szándékosan jogellenes célra kívánják felhasználni a 

drónokat. 

1.1 Vétlen kockázatok 

Köztudott, hogy az emberek sok esetben nem képesek felmérni az új technológiákban 

hordozott kockázatokat. Az internetes videómegosztó oldalakon számos olyan házi készítésű 

film található, mely civilek által okozott vétlen drónbaleseteket mutatnak be. Külön figyelmet 

érdemel az a jelenség, hogy számos esetben az okozók az ilyen balesetek körülményeit nem 

eltitkolják, hanem emberek millióival osztják meg az interneten,
4
 aminek oka lehetséges, 

hogy csupán önmutogatás. Köztudomású tény, hogy ezek a légi járművek – hasonlóan 

bármilyen tömeggel és sebességgel rendelkező tárgyhoz – komoly balesetet tudnak okozni 

erre utaló, konkrét szándék nélkül is. A civil drónbalesetekkel kapcsolatos videók között 

egyaránt látható kis méretű géppel, lakott területen kívül történő lezuhanás éppúgy, mint 

nagyobb méretű UAV, mely városban az emberek közé csapódik műszaki, vagy kezelői hiba 

miatt. Véleményem szerint az eszközök robbanásszerű terjedésének még csak az első 

fázisában tartunk, ugyanakkor már most több olyan felvételt hoztak nyilvánosságra, melyen 

feltehetően súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak ezen légi járművek, vagy a 

baleset elkerülése csak tizedmásodperceken múlott. Ezek között található krosszmotorossal 

ütköző UAV, személygépjárműbe csapódó, valamint a sí világbajnokságon a nagy sebességgel 

lesikló versenyző mögé zuhanó eszköz.
5
 

A vétlen balesetek bekövetkezését kiváltó tényezők – felelősségi szempontból – két részre 

oszthatóak. Egyik, a személyi oldal, mely tekintetében meghatározó a felelőtlenség, 

tájékozatlanság, valamint az elméleti és gyakorlati készség hiánya. Másrészről az állami 

szempont, mely alapján ki kell térni a szabályozatlanságra, a felügyelet, ellenőrzés, a felfedés, 

felderítés, valamint a szankcionálás hiányára. 

                                                 

3
 Pl. információ biztonság. 

4
 https://www.youtube.com/watch?v=Z4EE7Vv_RdM- 1.1 millió megtekintés (letöltve: 2015. 11. 03.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0rhIMfjcwbE- 900 ezer megtekintés (letöltve: 2015. 11. 03.) 

https://www.youtube.com/watch?v=P9rnTk6FBzs- 670 ezer megtekintés (letöltve: 2015. 11. 03.) 
5
 https://www.youtube.com/watch?v=MvF49R_ZX5E (letöltve: 2015. 11. 03.) 
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1.2. Szándékosan okozott kockázatok 

A bűncselekmény elkövetését tervező személynél jelentős motivációs tényező lehet, hogy a 

célszemélytől távolabb, és személytelenül tudja tettét elkövetni. 

A szándékos cselekmények esetében több motivációs tényező miatt várható, hogy az UAV-kat 

jogellenes céllal fel fogják használni. Ezek – a teljesség igénye nélkül –ezen eszközök 

könnyű, és alacsony költségen történő beszerezhetősége. Nagy hatótávolságra képesek, 

valamint kevés az elkövető személyének azonosítására alkalmas bizonyítékot tartalmaznak. 

Azonban a legfontosabb, használatuknál megszűnik a gátlás, amit „videójáték-effektnek” 

nevezzük. Ez a jelenség nem újdonság, annak ellenére, hogy modern korinak hiszik, 

valószínűleg az elnevezése miatt. Valójában végigkísérte az ölésre alkalmas technika 

fejlődését. A fegyverek fejlődésével a „vadász” és a „préda” egyre távolabb került egymástól. 

Korábban csak kőbaltával, szakócával öltek, majd dárdával, íjjal, később lőfegyverrel, majd 

repülőgéppel. Az állatok leölésével szemben az emberek támadásakor gátló tényező, hogy a 

„préda” visszalőhet. A felek közötti fizikai távolság növekedésével azt figyelték meg, hogy a 

gyilkos egyre könnyebben öl. Ennek hátterében az áll, hogy a támadó egyrészt nem lesz véres, 

másrészt nem sérülhet meg. A vér, és az attól való ösztönös félelem pusztán pszichikai 

tényező. A sérülés elkerülése valószínűségének, mint a gyilkolás szándékát elősegítő 

tényezőnek a fizikai vonatkozása mellett jelentős pszichikai katalizáló hatása is van. Ha a 

támadó nem sérülhet meg, nincs mitől félnie, és kisebb eséllyel érik tetten. Kevésbé 

szembesül tettének következményével, kevesebb empátiát mutat, kisebb, vagy megszűnik a 

bűntudata. A távolsági fegyverek elterjedésében mérföldkő volt a harci gáz. Annyira kézzel 

foghatatlan volt, hogy egy ideig nem is tekintették fegyvernek. Úgy gondolom, hasonló 

jelenség figyelhető meg jelenleg az UAV-k esetében is. 

Eddigi vizsgálataim alapján az UAV-k a következő szándékos, jogellenes cselekmények 

támogatására használhatóak fel: információgyűjtés, kémkedés, zavarkeltés,
6
 provokáció 

védett személy vagy objektum vonatkozásában, figyelemterelés, célzott támadás,
7
 

csempészés, terrorcselekmény támogatása a védelmi rendszerek kijátszásának elősegítésével. 

                                                 

6
 Tömegrendezvénynél sav, illetve pirotechnika felhasználásával. 

7
 Önsúllyal, fegyverrel, robbanóanyaggal. 
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1.2.1. Információgyűjtés 

Az információgyűjtéssel, kémkedéssel összefüggő szándékosan elkövetett cselekményekkel 

kapcsolatban felállított tézisem szerint a haditechnikai, titkosszolgálati eszközök, és a civilek 

számára elérhető eszközök közötti határvonal közelebb került egymáshoz. Ezt a folyamatot 

katalizáló ok a részegységek fejlődése, a tömegtermelésből adódó árcsökkenés, a 

kereskedelmi lánc rövidülése. Ez utóbbi okkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy az 

internetes világkereskedelmi oldalakon
8
 közvetlen a gyártótól vásárolhatja meg a 

végfelhasználó a pilóta nélküli légi járművet, vagy annak megépítéséhez szükséges 

részegységet, a teljes disztribúciós hálózat kihagyásával. A hadi és polgári technológia 

határának elmosódását előidéző további okok az univerzális elektronikai fejlesztő készletek 

megjelenése, a felgyorsult információáramlás,
9
 valamint az online képzések, és önmagában az 

a tény, hogy az informatikai készség már egészen fiatal korban kialakul. 

Egy szélsőséges, de gyakorlati példával is egyszerűen igazolható a határok elmosódása. Az 

Egyesült Királyság hadereje rendszerbe állította a Proxdynamics fejlszesztő cég Black Hornet 

elnevezésű felderítő mikrodrónját. Az eszköz 18 gramm tömegű, 25 perc üzemidejű, 1,6 km 

hatótávú, eső-, és szélálló, 3 darab fedélzeti optikai szenzorja közül az egyik hőkamera. A kis 

méretű felderítőgép kb. 30 méter távolságból nem látható, nem hallható. Ára konfigurációtól 

függően akár 200 ezer USD is lehet. Ezzel párhuzamba állíthatók a legalsó árkategóriába 

található készülékek, melyek kb. 50 USD áron beszerezhetőek, 14-25 gramm tömegűek, 6-14 

perc üzemidővel rendelkeznek, 1 kamerával vannak felszerelve. Ezen specifikációk azonban 

az anyagi keret kitolásával növelhetőek. A youtube.com videómegosztó oldalon számos 

felvétel látható, melyen ilyen árkategóriába eső készülék működését mutatják be. 50-70 USD 

összegért, ami már élőkép lesugárzásra is képes. Ezen oldalon látható olyan videó is, melyen 

egy irodai lámpa tetejére szálló, és onnan képet közvetítő UAV-t mutatnak be a hivatkozott 

árkategóriában
10

 

Az alacsony árú hobbi kategória 6-10 perces üzemideje önmagában nem teszi 

információgyűjtésre kifejezetten alkalmassá az eszközt, de a célterület elérését követő 

leszállás után, ha a drón nem repül, csak képet továbbít, ennek a többszörösét képes üzemelni. 

                                                 

8
 Pl. ebay, aliexpress, banggod, stb. 

9
 Know-how-k megosztása közösségi oldalakon, videó megosztókon, fórumokon, csoportokban, stb. 

10
 https://www.youtube.com/watch?v=7i2mPLER_w0 (letöltve: 2016.03.21.) 
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1.2.2. A célzott támadások 

Polgári alkalmazásban még nem használták fel fegyverként az UAV-kat, de egyre több videót 

publikálnak az interneten, melyen lőfegyverekkel, vagy egyéb személyvédelmi szempontból 

veszélyes eszközökkel szerelik fel ezeket. Rövid keresés után a korábban említett videó 

megosztón a fejlesztésükre” büszke felhasználók által feltöltött videókat találhatunk. Talán 

kezdőnek is nevezhetnénk a fiatal férfit, aki egy erős lézerrel szerel fel egy UAV-t, mely 

repülés közben éget meg különböző tárgyakat.
11

 Megjegyzendő, hogy ezzel a repülő 

eszközzel könnyedén elérheti azt a magasságot, hogy a fel- és leszálló repülőgépek 

pilótafülkéi legyenek a tevékenységének következő célpontjai. Házilag barkácsolt, távolról 

indítható tűzijáték rakétát lövő drónt is találhatunk már.
12

  

Szakszerűbb fejlesztésnek tűnik a paintball fegyverrel felszerelt eszköz,
13

 amellyel a futó 

embert képes a mozgó UAV több alkalommal eredményesen eltalálni. Az internetes 

bulvársajtót bejárta az a videó, amelyen római gyertyával felszerelt UAV-al adnak le lövéseket 

emberre.
14

 Ez utóbbival kapcsolatban ki kell emelni, hogy az eszköz 1-2 USD ára mellett, 

tömegrendezvényen alkalmas akár szélsőséges kimenetelű zavar- és pánikkeltésre, melynek 

kimenetele hasonló lehet a 2006-os tűzijáték során az időjárási viszontagságok miatt tapasztalt 

kezelhetetlen tömegre. 

Rövid kutatás után találtam olyan videót is, melyen már célzott lövés leadására alkalmas, éles 

lőfegyverrel szerelt eszközöket szemléltetnek.
15

 Az UAV kb. 20 méter távolságról egy a 

fedélzetére szerelt forgótáras maroklőfegyverből ad le pontos lövéseket mobiltelefonra, üdítős 

palackra. A sajtóban is bemutatásra került az a videó,
16

 melyen egy 18 éves tanuló által az 

osztálytársai részére készített UAV látható, melyet távirányítóval elsüthető félautomata 

lőfegyverrel szerelt fel. A hatóságok az Egyesült Államokban megállapították, hogy a személy 

semmilyen jogsértést nem követett el,tekintve, hogy magánterületen került az eszköz 

felhasználásra. Az könnyen belátható azonban, hogy ez a tendencia jelentős kockázatot 

jelenthet a jövőben. 

                                                 

11
 https://www.youtube.com/watch?v=bwQVXHJDuRI (letöltve: 2015.12.20.) 

12
 https://www.youtube.com/watch?v=4A8mErds5-c (letöltve: 2015.12.20.) 

13
 https://www.youtube.com/watch?v=vICfKPoCubw (letöltve: 2015.12.20.) 

14
 https://www.youtube.com/watch?v=S0GBeOnxA4M (letöltve: 2015.12.20.) 

15
 https://www.youtube.com/watch?v=X20Y-DgJPzU (letöltve: 2015.12.20.) 

16
 http://edition.cnn.com/2015/07/21/us/gun-drone-connecticut/ (letöltve: 2015.12.20.) 
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A következő szint, egy nagyon pontos sorozatlövés leadására alkalmas quadkopter 

prototípusa, mely segítségével 10-20 méterről kb. 20 cm felületű célokat küzdenek le.
17

 Az 

UAV stabilan repül, távirányítójának segítségével vezérelhető a fedélzetre szerelt gépfegyver. 

A gyakorlati bemutatása során az UAV pusztító hatása megdöbbentő. A drón tesztjével 

kapcsolatban több internetes blogis azt közölte, hogy véleményük szerint a videó hamis.
18

 

Ennek alátámasztására jelezték, hogy a céltárgyak felrobbannak találat esetén. A videót 

készítő férfi rendszeresen tesztel éles lőfegyvereket és haditechnikai eszközöket, melyek 

videóit megosztja a youtube.com oldalon. Hitelességükkel összefüggésben – ezt az esetet 

leszámítva – korábban nem fért kétség. A blog oldalak szkeptikus megjegyzéseit követően a 

gépfegyveres quadkoptert tesztelő személy elismerte, hogy a videó valóban hamis, kizárólag a 

drónokkal elkövethető cselekmények kockázataira hívta fel a figyelmet. A nyilatkozatot 

követően felmerült az is a blog oldalakon, hogy a videó valódi volt, csak a technológiát 

megvásárolta egy katonai szolgálat, és kérte a tesztelőt, hogy állítsa a videóról, hogy nem 

valódi. Ennek alátámasztására a teszteket rendszeresen néző személyek állították, hogy a férfi 

minden lőfegyver tesztnél a céltárgyakba valamilyen robbanó anyagot tölt, hogy a találat 

látványosságát növelje, következésképp önmagában a tény, hogy a becsapódás robbanással 

jár, nem jelenti, hogy a videóban látható eszköz nem létezik. Valójában e tanulmány 

szempontjából ez irreleváns, hiszen csak idő kérdése, hogy ilyen eszközöket készítsenek. 

1.2.3. Provokációs célú felhasználás 

A provokációs célú civil felhasználásnál nemzetközi, személyvédelmi szempontból jelentős 

példákat szükséges említeni. Már a médiában is nyilvánosságot kapott számos olyan eset, 

melynél védett személy közvetlen közelében, vagy rendszeres tartózkodásával érintett 

objektum környezetében használtak UAV-kat. Ezek közül az alábbi eseményeket emelem ki. 

A japán miniszterelnök irodájára radioaktív homokot tartalmazó légi jármű szállt le.
19

 A német 

kancellár asszonyt beszéde során kb. 1 méterre közelítette meg egy UAV.
20

 Az USA-ban, a 

Fehér Ház területére már két alkalommal csapódott be drón. Az egyik elkövető a média 

közlése után saját maga jelentkezett a rendőrségen, hogy tisztázza a baleset körülményeit. 

                                                 

17
 https://www.youtube.com/watch?v=X20Y-DgJPzU (letöltve: 2015.12.20.) 

18
 http://www.businessinsider.com/watch-this-flying-submachine-gun-wreak-havoc-on-everything-from-

mannequins-to-cars-2012-4 (letöltve: 2015.12.20.) 
19

 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/man-arrested-for-landing-radioactive-drone-on-japanese-

prime-ministers-roof-10203517.html (letöltve: 2016.04.01.) 
20

 https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2015/01/26/when-a-drone-crashed-in-front-of-

germanys-angela-merkel/ (letöltve: 2016.04.01.) 
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Magyar viszonylatban az Országházat közvetlen közelről videózta ilyen eszköz. Egy másik 

esetben pedig egy védett személy tartózkodásával rendszeresen érintett magánterületet 

filmezte ilyen légi jármű.
21

 Az elkövetők nem rendelkeztek a Légügyi Hivatal által kiadott 

pilóta nélküli légi jármű alkalmazására vonatkozó tevékenységi engedéllyel, felelősség 

biztosítása sem, továbbá eseti légtér igénylési kérelmet sem nyújtott be. Ez utóbbi különösen 

aggályos, hiszen a hagyományos kisgépes forgalom, valamint a rendőrségi és 

mentőhelikopterek pilótái által használt légteret vette igénybe az illegális drón reptetéshez. 

Azzal, hogy mindezt lakott terület felett hajtották végre, tovább fokozták a súlyos katasztrófa 

bekövetkezésének kockázatát. Sajátos, hogy az elkövetők – ellentétben több külföldi vétlen 

esettel – nemhogy maguktól jelentkeztek a rendőrségen, hanem tettük kockázataival nem 

törődve, annak súlyosságát látszólag fel sem fogva, a rendőri intézkedések jogosultságát 

vonták kétségbe, sőt, az egész eseményt bagatellizálva a történteket provokációs célra 

használták fel, és igyekeztek olvasóikat meggyőzni arról, hogy a jogszabály betartatásáért 

intézkedő rendőrök „túlkapásának” áldozataivá váltak. Sajátos, hogy miközben a mások életét 

veszélyeztető légtérsértő, a liberalizmus álcája mögé bújva a rendőri intézkedés jogosságát 

vonja kétségbe, addig az Egyesült Államokban 27 éve légi fotózással foglalkozó 

professzionális vállalatot 1,9 millió dollár büntetésre
22

 ítélte az FAA,
23

 mert a szintén kis 

méretű UAV-al engedély nélkül használták a légteret. Közvetlen veszély egyik esetben sem 

volt beazonosítható, de a témának szoros aktualitást ad. Feltételezésem szerint az ilyen esetek 

száma a jövőben emelkedni fognak. 

1.2.4. Terrorcselekmények támogatása 

Ezen elsődlegesen a védelmi rendszerek UAV-al történő kijátszásának elősegítését, vagy arról 

történő információgyűjtést értem, mely számos módon megvalósulhat. A teljesség igénye 

nélkül adott cselekménynél ilyen eszközzel feltérképezhetőek a védelemért felelős biztonsági 

rendszerek típusai, összetételük. Megfigyelhető a rendvédelmi szervek személyi 

állományának helyzete, felszerelése, a járőrútvonalak. Ezt követően az eszközök alkalmasak 

arra, hogy a védelmi rendszereket megkerülve – azok felett átrepülve – fegyvert, 

robbanóanyagot juttassanak adott területre, lövéseket adjanak le, vagy figyelmet tereljenek el 

                                                 

21
 http://444.hu/2016/03/11/a-rendorseg-lefoglalta-a-444-dronjat-felcsuton (letöltve: 2016.04.01.) 

http://propeller.hu/itthon/3200621-ujabb-dront-foglaltak-le-felcsut-kozeleben (letöltve: 2016.04.01.) 
22

 http://www.digitaltrends.com/cool-tech/faa-proposes-record-1-9m-fine-against-drone-operator/ (letöltve: 

2016.03.01.) 
23

 Federal Aviation Administration - Az Egyesült Államok szövetségi Légügyi Hivatala. 
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a valós cselekmény elkövetőiről. Ezek különösen a létfontosságú rendszerek védelmének 

vonatkozásában bírnak kiemelt biztonsági kockázattal. 

A létfontosságú rendszerek terror elleni védelmével kapcsolatban megjegyzendő, hogy a 

Budapest Airport Zrt. megkezdte a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér UAV-k elleni 

védelme lehetőségeinek feltérképezését, mert álláspontja szerint a légi járművek közlekedése, 

tankolása, kiszolgálása közben berepülő drónok kifejezetten veszélyesek a légiközlekedés 

biztonsága szempontjából. Véleményem szerint ezt ki kell egészíteni azokkal a 

kockázatokkal, amikor a védelmi rendszer hiányosságait szervezetten használják majd ki, 

hogy jogellenes cselekményt hajtsanak végre UAV-al. Ilyen lehet például, hogy a repülőtér 

területén a védelmi szempontból steril repülőgépre lépő, utas-biztonsági ellenőrzésen már 

átesett utas részére lőfegyvert, vagy robbanóanyagot szállít be, egy a repülőtér külső 

területéről indított társtettes által kezelt UAV. Ebben az esetben két elkövető, egy 2-300 USD 

összegű távirányítós légi jármű, valamint egy csekély tömegű lőfegyver
24

 elegendő egy 

terrorcselekmény elkövetéséhez. 

Talán a fenti példa szemlélteti legjobban a pilóta nélküli légi járművek által teremtett, 

megváltozott biztonsági helyzetet. A légi közlekedés biztonsági szabályokat a precedenseket 

elemezve írták. Általában, ameddig valamilyen cselekményre nem volt példa, addig nem 

igazították az adott kockázathoz a rezsim intézkedéseket. Az utasok, és az utasoktól 

különböző repülőtéri személyzet biztonsági átvizsgálására kifinomult rendszerek léteznek. A 

közösségi szabályzók már a repülőjegy megvásárlásától, a repülőtér elhagyásáig technológiát 

írnak elő az alkalmazandó intézkedésekre. Az utasadat nyilvántartó rendszereken kívül a 

biztonsági átvizsgálás eszközeire és módszereire, a fizikai és személyi védelemre, a képzési és 

egyéb személyügyi kérdésekre szigorú intézkedéseket határoznak meg a közösségi és 

tagállami szabályok, valamint azokat végrehajtó hatóságok. Ezen sokmilliárdos védelmi 

rendszerek semmit sem érnek, amennyiben egy csekély anyagi értékű eszközzel könnyen 

kijátszhatók. 

2. Detektálás, elhárítás 

A védekezési oldalról számos új szempontot kell figyelembe venni. A védett személyek, 

objektumok biztosításának tervezésénél a korábbi biztonsági kockázatok mellett, egyre 

                                                 

24
 Pl. Ruger LCP .380 fegyver 270gramm. 
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nagyobb teret nyernek az új típusú kihívások, amiket ezen repülő eszközök hordoznak 

magukban. A kockázat alapját képező UAV-k technikai fejlődésével arányosnak kell lennie a 

védekezésre igénybe vett technológiai megoldásoknak. Ma már összetett iparág foglalkozik a 

pilóta nélküli légi járművek megfelelő időben történő detektálásával, ezt követően az 

elhárítás, eltérítés, vagy megsemmisítés különböző lehetőségeivel. 

2.1. Detektálás 

A detektálás történhet szabad szemmel, bár ennek a hatékonysága az eszközök sebessége, 

mérete, valamint a belátható távolság és reakcióidő miatt erősen korlátozott. Detektálhatóak 

hőkamerával,
25

 automatikus videó-, kép-, és hanganalízissel. Születtek megoldások a 

rádiófrekvenciás felderítésükre is, melynél irányméréssel pontos pozíciójuk is 

meghatározható, bár ennek feltétele, hogy az eszköz rádiófrekvenciát bocsásson ki magából. 

Az eszközök észlelhetőek még Doppler,
26

 valamint lézer radarral.
27

 

2.2 Elhárítás 

A pilóta nélküli légi járművek elhárítására alkalmas technológiák – ahogyan a technikai 

fejlődés más területén is – legalább egy lépéssel lemaradva követik a gyártók fejlesztéseit. A 

számos rendszer közül sajnos még nem létezik egységes, elérhető árfekvésű komplex 

berendezés, mely az ilyen járművek összes típusát képes lekényszeríteni. Nem is lehet, hiszen 

az UAV-k nem szabványosak, így egységes védekezési rendszer kizárólag olyan elven 

működhet, mely valamely közös tulajdonságát blokkolja az eszközöknek. A hobbi kategória 

irányítási hullámhosszának a 2,4 GHz, míg az élőkép lesugárzásra az 5,8 GHz frekvenciát 

használják, ezzel szemben alapos okkal valószínűsíthető, hogy az eleve jogellenes céllal épült 

készülékek a szabványokat nélkülözik, ezért ezen hullámhosszok zavarásától, eltérítésétől 

sem várható általános eredmény. Amennyiben az eszköz előre megadott pozíció adatok 

alapján repül, úgy navigációra általában GPS rendszert használ, melyek az 1575,42 MHz, 

                                                 

25
 Információk szerint a FLIR egy Thermal Fence nevű termékkel kísérletezik, melyet képanalízissel 

szándékozik bővíteni. 
26

 A Doppler-effektus segítségével bizonyos távolságra lévő tárgyak sebessége mérhető. A radar által kibocsátott 

elektromágneses hullám a mozgó tárgyról visszaverődve eltérő frekvenciával érkezik a vevőre, ennek a 

különbségnek a detektálásával a tárgy radarhoz képest radiális sebességkomponensének direkt és nagy 

pontosságú mérésére van lehetőség. A Doppler-effektus lényege a kibocsátott és a mozgó tárgyról 

visszaverődő detektált hullám frekvenciájának különbsége, amely jellemző a mozgó tárgy sebességére. 
27

 A LIDAR egy optikai távérzékelő technológia, amivel elsődlegesen a céltárgy távolságát lehet meghatározni, 

jellemzően lézerfény-impulzusok kibocsátásával. Egy lézeres adóból és optikai érzékelőből áll. A lézer és az 

érzékelő pontosan azonos irányba néz. Működése hasonló a radar elvével: a távolodó tárgyról késve érkeznek 

vissza az impulzusok a Doppler-effektusnak megfelelően. 
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valamint az 1227,6 MHz előre behatárolt frekvencián működnek. Ezek blokkolhatók, szükség 

szerint eltéríthetőek. Az irányítás, élőkép lesugárzás is történhet GSM frekvenciákon, ezek a 

900 MHz, 1800 MHz, valamint a 3g, 4g esetében a 2100 MHz. Ezek zavarása általánosan 

megoldható, ugyanakkor ez számos egyéb hálózat kiesésével járhat. Az elhárítás további 

kihívása, hogy előre csak nagyon ritka esetben lehet tudni, hogy az UAV milyen irányítási 

rendszerrel van szerelve, amit tovább nehezít az autonóm repülési mód.  

A minden esetben közös pont, hogy az eszközök elektronikát használnak, mechanikai 

roncsolásra – a roncsolt modul függvényében – érzékenyek. Ennek megfelelően az 

elektronikai rendszer vonatkozásában az elektromágneses impulzus, míg a mechanikai 

roncsolásra a fizikai kontaktussal
28

 járó beavatkozás lehet az általános, mindegyik eszközre 

kiterjedően alkalmas megoldás. 

2.2.1. Rádiófrekvenciás elhárítás 

Az elhárítási metódusokkal összefüggésben a legelterjedtebb a rádiótechnikai zavarás, mely 

az irányításra használt frekvencia és/vagy a GPS jeleinek zavarásával történhet. A 

Terrorelhárítási Központ ezzel kapcsolatban eredményes gyakorlati kísérleteket végzett, 

melynek során megállapítottuk, hogy a zavarás sikerességét nagymértékben befolyásolja a 

zavaró, az irányító és az UAV egymáshoz viszonyított pozíciója. A leghatékonyabbak akkor 

lehetünk, ha az irányító egységet blokkoljuk, azonban az életszerű helyzetekben pont ennek a 

komponensnek a pozíciója ismeretlen. A kereskedelmi szférában több késztermék kapható, 

melyek hatékonysága eltérő képet mutat. 

A statikus telepítésű eszközök között már megtalálható a piacon több gyártó együttes 

fejlesztésének eredménye.
29

 Az eszköz az UAV-t 8 km távolságig tudja gyártói specifikációi 

szerint detektálni, mely értékkel messze felülmúlja az összes általam ismert egyéb megoldást. 

Ez a doppler radar, hő-, és videó kamera jeleinek együttes feldolgozása eredményeként 

történik. Az elhárítást a GPS jeleinek zavarásával, valamint az irányító frekvenciájának 

együttes zavarásával végzi, mely hatótávja jelenleg ismeretlen. 

                                                 

28
 Tűzfegyver, háló, madár, elfogó drón. 

29
 http://www.blighter.com/products/blighter-auds-anti-uav-defence-system.html (letöltve: 2016.02.08.) 
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A mobil eszközök közül az USA egyik haditechnikai fejlesztő vállalatának
30

 2015 

októberében megjelent termékét
31

 szükséges említeni. Az új fejlesztésű eszköz irányított 

zavarójelekkel blokkolja a GPS és az irányításra használt frekvenciát 400 méter távolságig. A 

hét kilogramm tömegű eszköz akkumulátorának segítségével hozzávetőleg öt óra folyamatos 

üzemre képes. 

A rádiófrekvenciás elhárítás egy másik típusa a GPS jelek eltérítése. Ennek során nem zavaró 

adatokat küldenek a műholdas helymeghatározó egység irányába, hanem valós, értelmezhető, 

csak eltérő navigációs jelet, mely az igazi műhold által sugárzott jellel egyező formátumú, 

kódolású, csak ezen a magasságon erősebb. Ezzel kapcsolatban is eredményes gyakorlati 

kísérletet végeztek. Ennek során egy átlagos navigációs berendezés az eltérítő berendezés 

által sugárzott pozícióadatokat tekintette valósnak, és azt jelenítette meg saját helyzetének, 

jóllehet a valóságban ez 20 km-rel eltérő területet jelölt. Ezt az eljárást – a technikai 

lehetőségek korlátozottsága miatt – UAV-al még nem teszteltük. Elméleti feltevésünk 

ugyanakkor, miszerint éles helyzetben történő sikeres eltérítésnél először fel, majd 

oldalirányba kell kitéríteni a légi járművet biztonsági okokból. Ezzel a kitérítési iránnyal 

garantálható a célterületen jelen lévő védett személy, vagy objektum biztonsága. Szükséges 

megjegyezni, hogy amennyiben a valóságoshoz képest jelentősen eltérő pozíció adatokat 

sugárzunk, lehetséges, hogy a drón a hirtelen földrajzi hely változását hibának veszi, és az 

egyéb szenzorjai segítségével megkísérli a célterület elérését. 

2.2.2. Hanghullámokkal történő elhárítás 

Kísérleti szakaszban lévő új elhárítási technológiaként említésre érdemes a koreai Tudomány 

és Technológiai Intézet fejlesztése. Az intézmény egy szokványos hangszóróval magas 

frekvenciás hangot gerjeszt, melyet irányítottan a drón felé modulálnak. Ennek segítségével a 

drón egyensúlyi helyzetének detektálásáért felelős giroszkóp egységben található rendkívül 

kisméretű tömeget rezegtetik, melynek eredményeként az UAV kibillen egyensúlyi 

pozíciójából és lezuhan. Megjegyzem, hogy kutatásaim során ennek gyakorlati eredményéről 

releváns információt nem sikerült fellelnem. 

                                                 

30
 A Batelle cég az Egyesült Államok egyik meghatározó haditechnikai fejlesztő vállalata. Fejlesztései között 

megtalálhatóak rakéta elhárító rendszerek, speciális rendeltetésű páncélozott és taktikai gépjárművek, 

nanotechnológiás repülőgép jégmentesítő, taktikai mászó- ereszkedő felszerelések, valamint titkosítási 

rendszerek. 
31

 http://www.battelle.org/our-work/national-security/tactical-systems/battelle-dronedefender (letöltve: 

2015.11.22.) 
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2.2.3. Lézeres elhárító rendszerek 

A teljesség igénye miatt szükséges említést tenni az aktív lézeres elhárító rendszerekről is, 

melyek során egy pontba fókuszált erős lézersugárral roncsolják az UAV-t, ugyanakkor ez a 

technológia mérete, és ára miatt jelenleg csak a haditechnikában jellemző. Ezzel kapcsolatban 

működő referenciákkal egy ismert repülőgépgyártó cég 2015. évben bemutatott 2 kilowattos 

mobil lézer elhárító rendszere
32

 szolgál. Az infravörös hullámhossz tartományban üzemelő 

sugárnyaláb nem látható, a célfelülettel történő találkozása nem jár robbanással. A célzást egy 

nagy optikai zoommal rendelkező kamerarendszer, és egy automatikus, stabilizált irányzó 

rendszer segíti. Vezérlése egy átlagos hordozható számítógéppel megoldott. A hatótávval 

összefüggésben a gyártó azt a közleményt adta, hogy a távcsővel történő észlelési távolság 

határait felülmúlja a lézer hatása. Ha az UAV detektálása megtörtént, a vezérlő rendszer azt 

automatikusan követi, és parancsra elvégzi a megsemmisítést. Az eszköz energia ellátása 

történhet általános 220 V hálózatról, gépjárműre szerelt áramfejlesztőről, vagy akár 

akkumulátor csomagról is. 

2.2.4. Elektromágneses impulzussal történő elhárítás 

Jelenlegi ismereteim szerint a legszélesebb körű megoldást egy az Egyesült Királyságban 

működő haditechnikai fejlesztő cég
33

 komplex detektáló-elhárító rendszere nyújtja. Ez egy 

360 fokban pásztázó lézer radarból (LIDAR), valamint egy irányított elektromágneses 

impulzust lövő sugárforrásból áll. A berendezések statikus és mobil telepítésűek egyaránt 

lehetnek. Az elhárító rendszer 2000 méter távolságba képes a rádiófrekvenciás jelek 

blokkolására, 500 méteren belül az UAV összes kommunikációs rendszerét zavarja. 50 méter 

távolságból bármilyen földi és légi jármű teljes elektronikus rendszerét blokkolja. A 

gépjárművek irányíthatatlanná válnak, az UAV-k lezuhannak. 10 méteren belüli alkalmazásnál 

az elektronikai rendszerek véglegesen megsemmisülnek, jellemzően kigyulladnak.  

2.2.5. Mechanikai úton történő eltérítés 

Kiterjedt gyakorlati kísérletek kerültek elvégzésre a tűzfegyverrel történő elhárítással 

összefüggésben is. Ezzel kapcsolatosan két csoportra oszthatjuk az UAV-kat. A hobbi 

kategóriás eszközök nincsenek mechanikai védelemmel ellátva, fedélzetük nagymértékben 

                                                 

32
 http://www.popsci.com/boeing-unveils-compact-anti-drone-laser  

33
 http://www.nav-comm.net (letöltve: 2016. április 30.) 
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rombolható. Az ipari/katonai UAV-k esetében gyakran találhatóak mechanikai védőelemek a 

létfontosságú elektronikai rendszereknél, valamint nagyobb redundanciával rendelkeznek a 

részegységek, különösen a rotorok között. A tűzfegyveres elhárítási kísérletek rendkívül nagy 

tapasztalatú mesterlövővel kerültek realizálásra, melynek eredményeként megállapítható, 

hogy éles körülmények között egy átlagos képességű lövő nem tudna jobb eredményeket 

produkálni. 

Pirotechnikai úton kilőhető háló esetében 5-10 méter magasságig repülő, legfeljebb 1m/s 

sebességgel mozgó UAV-t 20-25 méter távolságból lehet eredményesen lekényszeríteni. A 

sörétes fegyverrel végzett kísérlet alapján megállapításra került, hogy a lövő helyzetéhez 

viszonyított 75 fokos szög alatt repülő UAV-nak kis célterülete látszik, ezért ilyen esetekben 

ez nem használható. 75-90 fokos szög között lassan mozgó UAV-t sörétgolyóval 30-35 méter 

távolságig első lövésre lehet nagy biztonsággal eltalálni, ugyanakkor ez a módszer nem 

mindig tesz olyan mértékű mechanikai kárt az eszközben, hogy az lezuhanjon. Babzsákkal 

szintén 30-35 méterről, gyöngygolyóval 50 méter távolságról lehet eredményes találatot 

elérni. Golyós mesterlövész fegyvernél a lövőhöz képes 75-90 fok szögben lebegő, álló UAV-t 

100 méter távolságról lehet eltalálni, ugyanakkor az ilyen szögben kilőtt lövedék 3-3.5 km 

távolságon belül becsapódik, és halált okozhat. A gyorsan, 15m/s sebesség felett mozgó UAV 

esetében sörétnél 5-10 lövés lehet szükséges egy eredményes találathoz, babzsák és 

gyöngygolyó alkalmazása a lassú röppálya miatt nem eredményes, golyós vadászfegyvernél 

akár 80-100 lövés is szükséges lehet egy eredményes találathoz. Ezen technológiák 

tömegrendezvénynél, valamint lakott területen biztonsági okokból nem alkalmazhatóak. 

Az Egyesült Államokban már árulnak kifejezetten UAV vadászatra fejlesztett sörétes 

lőszereket, melyekből az egyik forgalmazó állítása szerint gyengített urániummal tölti 

lőszerét, mely így nagyobb kárt tesz az elektronikában, míg a másik gyártó speciálisan 

kialakított acélgolyók segítségével ígéri a pusztító hatást. Értékelésem szerint ezek pusztán 

kereskedelmi célt szolgálnak, gyakorlati hasznuk feltehetően nincs. 

Hollandiában idomított madárral történő drón elfogással
34

 kísérleteznek. Ennek során sasokat 

képeztek ki az UAV-k felismerésére. Amennyiben a madár azonosítja a járművet, azt a 

zsákmány állatéhoz hasonló módon megmarkolja, és leszáll vele. A Holland Nemzeti 

rendőrség tájékoztatása szerint ezzel a megoldással olyan területek UAV elleni védelme is 

                                                 

34
 http://mlzphoto.hu/2016/02/01/a-dronok-haboruja-eszement-modon-folytatodik/ (letöltve: 2016.02.02.) 
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biztosítható, ahol az egyéb mechanikai eszközök biztonsági okokból nem alkalmazhatóak. Ez 

a megoldás az UAV rotorjainak akár tízezres percenkénti fordulatszáma miatt jelentős 

sebesülést tud okozni a madárnak, ezért feltételezem, hogy az állatvédők a rendszer 

elterjedése esetén tiltakozásukat fogják kifejezni. 

2015 decemberében Japánban nagyobb teherbíró képességű, hálót repítő UAV-kat 

fejlesztettek,
35

 ez értékelésem szerint azonban a megoldás nem piacképes. Ahhoz hogy egy 

UAV egy másikat elfogva eredményesen le tudjon szállni, el kell bírnia saját tömegén kívül a 

háló, valamint az elfogott eszköz súlyát is. Ehhez nagy teherbírású eszköz szükséges, melynek 

alkalmazása lakott terület felett kockázatosabb lehet, mint az elhárítandó eszköz által 

végrehajtott cselekmény. Ezen kívül több perces előkészülettel jár egy ilyen berendezés 

üzemeltetésének megkezdése, valamint számolni kell azzal, hogy egy kis méretű, jól 

manőverező UAV-t az elfogó légi járművet kezelő személyzet nem elsőre fogja tudni eltalálni. 

Megfelelő megoldás lehet egy fejlesztés alatt álló eszköz
36

. A berendezés kinézetében és 

működésében egy vállról indítható rakétára hasonlít. Félautomata irányzó rendszerével a 

céltárgy befogását követően sűrített levegővel lő ki egy töltetet, mely az UAV elérését 

megelőzően felrobban, darabjai egy hálót feszítenek. Ebbe a céltárgy belekerül, ezt követően 

zuhanni kezd, melynek pillanatában egy újabb robbanással ejtőernyőt lő maga fölé, melynek 

segítségével az elfogott jármű földet ér. Ennek hatására az UAV lekényszerítése 

tömegrendezvény helyszínén sem jelent veszélyt az emberekre, azon ráadásul így további 

vizsgálatok végezhetőek. A fegyver gyorsan tölthető, hatótávja 100 méter. 

3. TEK álláspontja: 

A Terrorelhárítási Központ szakmai igazgatóságaiból álló UAV munkacsoportja az alábbi 

álláspontot alakította ki a drónok vonatkozásában. Az eszközöket kategóriától függően 

elektronikus vagy vizuális gyári számmal kell ellátni az azonosítás érdekében.
37

 Méretre, 

tudásra való tekintet nélkül engedélyhez és/vagy regisztrációhoz kell kötni, az eszközt, a 

felhasználót, és minden egyes repülést is. Az engedélyeztetési eljárásba a Terrorelhárítási 

Központot, valamint több nemzetbiztonsági szolgálatot szakhatóságként, vagy 

véleményezőként szükséges bevonni. A drónok mobilitására tekintettel online adatbázist kell 

                                                 

35
 http://www.popsci.com/watch-japans-police-drone-catch-quadcopter (letöltve: 2015.12.18.) 

36
 http://openworksengineering.com/skywall (letöltve: 2016.04.02.) 

37
 A nagyoknál transzponderrel kiegészítve. 
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üzemeltetni a használati és a repülési engedélyekről, valamint a regisztrált készülékekről. 

Ezen feladatok elvégzését szoros együttműködésben célszerű végrehajtani a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, Hungarocontrol 

szervezetekkel. 

3.1. Javaslat a szabályozásra 

A pilóta nélküli légi járművekben hordozott általános kockázatok kezelésének kétséget 

kizáróan a leghatékonyabb módja a prevenció. Jelentős eredményként került értékelésre, 

miszerint az UAV-kban hordozott fenyegetettségek már a civil felhasználásra vonatkozó jogi 

szabályozás elkészítését megelőzően felismerésre kerültek, és az érintett szakterületek 

bevonásával megkezdődött a munka a szabályozási elvek kialakítására. A TEK tudományos 

munkájának eredménye egy innovatív, könnyen betartható, valamint a modern technológia 

vívmányait felhasználó szabályozási koncepció létrejötte, melynek részletei több a témával 

kapcsolatos konferencián ismertetésre kerültek. 

A kockázatok kivédésének követelményeit alapul véve javaslatot dolgoztam ki a teljes polgári 

UAV használat szabályozása irányának meghatározása vonatkozásában. Ennek alapján 

betartható – és a kockázattal arányos – szabályozás lehetne egy okostelefonos és internetes 

UAV repülés bejelentő és engedélyező rendszer kifejlesztése, és használatának jogszabályi 

erővel történő előírása. Az egyszeri internetes regisztráció során az UAV használó telefonos, 

Push üzenetes, valamint SMS elérhetősége biztosított lesz. Ezt követően a telefonjának GPS 

pozíciója alapján jelentheti be a repülését, kvázi légteret foglalhat. Ez az igény megjelenik a 

légiforgalmi irányító szolgálatnál, Légügyi Hivatalnál ahol automatikusan történik a területen 

meglévő korlátozások ellenőrzése magasság, idő, és földrajzi helyzet alapján. 

A rendszerben a megfelelő jogosultságokkal rendelkező hatóságok a térképen terület-, idő 

alapú korlátozásokat rendelhetnek el, valamint hatósági regisztrációval az UAV felhasználók 

adott területen ellenőrizhetőek. Ez teremtheti meg a későbbiekben az alapját a közterület 

felügyeleti, rendőri, légügyi hatósági intézkedéseknek is. 

A repülési engedély félig automatikusan megkérhető, a rendszer felajánlhatja, hogy GPS 

alapján a kérelem benyújtásának helyén történjen-e a repülés, és alaphelyzetben pl. 1500 

méter távolságra, 50 méter magasságra, és 90 perc időtartamra engedélyezi az UAV 

használatot, azonnali, vagy késleltetett hatállyal. Az engedély az állami szervek részéről 



18 

 

 1903 Budapest, Pf. 314.    (06 1)265 6200 BM:69 000   Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009   E-mail: tek@tek.gov.hu 

visszavonható, a felhasználónak azonnali üzenet küldhető. A hatóságok bizonyos területen 

ideiglenes korlátozást rendelhetnek el interaktívan, melyen automatikusan visszautasításra 

kerül a polgári engedély kérelem. Természetesen állandó korlátozásokat is el lehet rendelni az 

UAV forgalom elől. 

Álláspontom szerint innovatív, betartható szabályozás lenne a rendszer kifejlesztését követő 

használatának előírása. A jó szándékú, normakövető embereket még jó érzéssel is töltheti el, 

hogy „bejelentkeznek a toronyhoz.”
38

 Az ettől kívül eső felhasználásnál automatikusan 

jogellenes szándékot lehetne valószínűsíteni. 

3.2. Személyvédelemi szempontok 

Személyvédelmi szempontból a TEK álláspontja szerint a jog nehezen követi a technikai 

fejlődésből adódó kockázatokat. Emiatt ezen tevékenység során a prevenció elvét 

szükségszerű érvényesíteni. Amíg a detektálásra, elhárításra nem fejlesztenek ki univerzális, 

komplex és elérhető megoldást, addig az UAV-ok tevékenységét célszerű túlszabályozni. 

Általános érvényben a szabályozáson kívül eső felhasználásnál – a korábban említettek szerint 

– a jogellenes célzatot kell valószínűsíteni. 

A leendő jogszabályban meg kell teremteni a lehetőségét az eszközök működésének 

megzavarására, eltérítésére, szükség szerint megsemmisítésére. Szükséges a korábban említett 

egyedi azonosító, valamint engedélyezési rendszer annak érdekében, hogy biztosított legyen 

az, hogy adott területen csak engedéllyel rendelkező UAV repülések legyenek. 

Az elhárítással kapcsolatban ki kell térjünk a prevenciós elvekre is, melynek egy sajátos 

szegmense lehet, a védett személyi utazásainak megszervezése során a pilóta nélküli légi 

járművek képességeinek figyelembevétele. Ennek eredményeként taktikai szempontból már a 

helyszínválasztásnál figyelembe kell venni az UAV-k közlekedését nehezítő akadályokat,
39

 

annak érdekében, hogy a védett személyre veszélyes, vagy provokációs UAV tevékenység 

kockázatát minimalizáljuk. 

Összességében személyvédelmi szempontból az UAV-kat a védett személy életére veszélyes 

fegyvernek kell tekinteni, ennek megfelelően kell a szükséges preventív feladatokat 

                                                 

38
 Hasonlóan az ellenőrzött légtérben történő hagyományos repülésben megszokottnál. 

39
 Pl. fák lombozata, színpad, stb. 
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végrehajtani, továbbá az eszközzel, valamint használójával szemben intézkedést 

kezdeményezni. 

4. Következtetések: 

A TEK UAV-kel kapcsolatos eddigi tevékenységére alapozott következtetésként a technikai 

fejlődésből adódó kockázatot emelem ki. Ennek alapja, hogy az eszközök mérete 

folyamatosan csökken, míg a rádiótechnika fejlődésével hatótávolságuk növekszik. Az 

akkumulátorok, motorok fejlődésével üzemidejük is nő, ugyanakkor egyre korszerűbb 

eszközökkel szerelhetőek fel. Az UAV-k irányítása könnyebb, stabilitásukat integrált 

rendszerek felügyelik. A giroszkóp, ultrahang, GPS, kamera, valamint a többi modul jeleit 

nagyteljesítményű számítógép dolgozza fel. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 

drónok jóval komplexebb feladatok automatikus elvégzésére lesznek alkalmasak, valamint 

együttműködnek majd egymással.  

Ennek a tézisnek a megalapozottságát Raffaelo D’Andrea fejlesztő mérnök egy 

információtechnológiai fejlesztői internetes konferencián szemléltette.
40

 Egy méteres pálcát 

rak a 4 rotoros UAV tetejére. A készülék ezzel egyensúlyozik, nem engedi, hogy a teher 

elbillenjen róla. Emellett a fejlesztő kezében található passzív eszköz optikai sziluettjét az 

UAV felismeri, és amerre az mutat, arra repül, miközben a pálcát egyensúlyi pozícióban tartja. 

Ezt követően a kísérlet megismétlésre került egy pohár folyadékkal, mellyel a drón nagy 

sebességgel közlekedik, manőverezik, végrehajtja az utasításokat, miközben mindig stabil 

helyzetben tartja a folyadékot. A gyors számítási sebesség bemutatására a következő 

kísérletben a fejlesztő egy ping-pong labdát dob ívesen a drón felé, mely azt felismeri, 

kiszámolja egy algoritmus segítségével annak röppályáját, és olyan pozícióba repül, hogy azt 

ugyanazon a pályán visszaüti az indító kezébe. A több drón együttműködésének 

reprezentálására a kísérletet megismétlik olyan módon, hogy három darab quadkopterre egy 

háromszög alakú hálót akasztanak. Az UAV-k a hálót három irányba kifeszítik. Az irányító 

eldobja a labdát, melyet követően a drónok teljes szinkronba a labda pályájának ívére 

repülnek, elkapják azt, majd közelednek egymáshoz, ezt követően hirtelen távolodásukkal a 

hálót olyan módon feszítik meg, hogy a golyót ugyanazon a pályán keresztül visszalövik az 

ember kezébe. 

                                                 

40
 http://www.ted.com/talks/raffaello_d_andrea_the_astounding_athletic_power_of_quadcopters?language=hu 

(letöltve: 2015.11.01.) 



20 

 

 1903 Budapest, Pf. 314.    (06 1)265 6200 BM:69 000   Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009   E-mail: tek@tek.gov.hu 

Rafaello D’Andrea a következő nyilatkozatot adta bemutatója során: „…drónjaim úgy 

gondolkoznak, mint az atléták. Fizikai problémákat oldanak meg algoritmusok segítségével, 

melyek aztán segítik őket a tanulásban…” 

Tézisem szerint, ha a korábban részletezett módon ezen UAV-k képesek az irányító eszköz 

optikai sziluettjét felismerni, és annak mozgását/irányát a levegőben közel valós időben 

lekövetni, akkor pusztán programozás kérdése, hogy az irányító optikai formája helyett egy 

fegyver, vagy drónelhárító rendszer alakját ismerjék fel, és ne annak mozgását/irányát 

kövessék, hanem azt nagy sebességgel elkerüljék. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy idővel a drón fel fog tudni készülni a védelemre, de mi nem fogunk tudni felkészülni a 

drón érkezésére. 

A tűzfegyverrel történő eltérítéssel kapcsolatban feltehető, hogy az eleve jogellenes támadás 

céljára készült drónt úgy programozzák, hogy feladatát sérülten is megkísérelje befejezni. 

Általános tapasztalat, hogy egy 6 rotoros hexakopter 5, vagy akár 4 rotorral is működőképes 

lehet. Nyílt forrásból elérhető az a videó,
41

 melyen a korábban hivatkozott fejlesztő bemutatja, 

hogy egy 4 rotoros quadkopter 8 propelleréből 4-et levág, ezt követően a maradék 2 rotor 

segítségével a légi járműve stabilan repül, magassága, sebessége, iránya állítható, csak saját 

tengelye körül pörög. A nagy sebességű pörgés közben is képes arra, hogy kamerája 

segítségével az irányító személy kezében lévő tárgy optikai sziluettjét felismerje, és annak 

irányát kövesse. 

Az eszközök felépítését, előállításának folyamatát megismerve egyértelműen 

következtethetünk arra, hogy a kereskedelmük szabályozása nem lehet megoldás. Nem 

tilthatjuk be az egy USD-s műanyag propellereket, a 10 USD-s szénkefe mentes motorokat, 

valamint a programozható áramköröket, és az internetről szabadon letölthető firmware-ket. Az 

eszközök programozása leegyszerűsödött. Az univerzális vezérlőknél korábban használt gépi 

kódok helyét felváltották a szoftveres fejlesztői készletek. Az információ megosztás az 

internet segítségével azonnali, így gyakorlatilag bárki össze tud barkácsolni egy komplex 

feladat ellátására alkalmas légi járművet. 

A határ a hadi elektrotechnikai és szabad felhasználású eszközök között elmosódott. A 

biztonságtudatosság gyenge, nem alakult ki, az eszközöket sok esetben értelmiségi emberek is 
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játéknak tekintik. A „videojáték effekt” miatt még kevésbé érzik át cselekményük 

veszélyességét. 

Tekintettel arra a következtetésre, hogy a határ a hadi- és polgári technológia között 

elmosódott, szükséges egy kézenfekvő szempontrendszer szerinti összehasonlítása a két 

alkalmazásnak. A katonai felhasználásnál az eszközök profi, ipari berendezések, saját 

kommunikációs frekvencián üzemelnek, szabályozottan repülnek, légiforgalmi irányítás alatt. 

Az alkalmazók elméleti oktatás, és gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően, felügyelet 

és ellenőrzés alatt, jellemzően katonai területen hajtják végre a repüléseket. 

Ezzel szemben polgári hobbi alkalmazásban gyenge minőségű eszközök a jellemzőek. 

Irányításuk hobbi, közös frekvencián, csökkentett teljesítményen történik. Ad-hoc repüléseket 

hajtanak végre, légiforgalmi irányítás nélkül. A kezelők nem részesültek oktatásban, 

gyakorlati tapasztalattal nem rendelkeznek. Felügyelet és ellenőrzés nélkül, általában lakott 

területen repülnek. 

Azt az általános következtetést lehetne a fentiekből levonni, miszerint a katonai alkalmazás 

biztonságos. A dronewars.net internetes oldalon elérhető statisztika szerint 2007 óta, több 

mint 200 nyilvánosságra került katonai baleset történt UAV-kal összefüggésben.
42

 Ezek 

alapján belátható, hogy a polgári alkalmazásban hordozott kockázat hatványozott a 

katonaihoz képest. Ezen kockázatok miatt egyes légi közlekedés biztonsági, valamint 

személyvédelmi szakértők a lőfegyverekhez hasonló szigorú szabályozást javasolnak, melyet 

az eszköz fegyverként történő felhasználhatóságával, hatótávolságával, sebesség-tömeg 

arányával indokolnak. Ennek alapján az UAV engedély nélkül történő felhasználását, 

előállítását hasonló büntetőjogi keretek között lehetne vizsgálni, mint az éles lőfegyverekkel 

elkövetett cselekményeket. 

Az elhárítással összefüggésben kutatási eredményként értékeltem, hogy a drónok elleni 

védekezést támogató rendszerek túlnyomó többsége szabványokra épít. A jelenleg ismert 

elhárítási rendszerek túlnyomó többsége a légi jármű és irányítója közötti kommunikációt, 

illetve a légi jármű navigációs rendszerét blokkolja. Ezek a rendszerek feltételezik azt, hogy 

az elkövetés eszköze sorozatban gyártott pilóta nélküli légi jármű, melyben az irányításra, 

kommunikációra, navigációra használt rádiófrekvencia a nemzetközi szabványoknak 
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megfelel, valamint a vezérlési rendszere valamely már ismert technikai architektúrát 

alkalmazza. Ezzel kapcsolatban új kihívásként azonosítottam, miszerint az eleve jogellenes 

támadás céljára épült légi járművek a szabványokat nélkülözhetik, sőt, nem zárható ki, hogy 

ezen eszközök esetében már a tervezés során figyelmet fordítanak arra, hogy technológiai 

megoldásaik messze álljanak attól, amit a kereskedelmi forgalomban kapható elhárítási 

rendszerek blokkolni tudnak. Sajátos, és külön kockázatként értékelhető, a sorozatban gyártott 

rádiótechnikai elhárítási rendszerek műszaki specifikációi, ideértve az általuk blokkolt 

frekvenciái nyilvánossága, a fejlesztők ezen adatokat az interneten közzéteszik. 

Összességében tekintve, hogy az UAV-k kommunikációs, és vezérlési rendszereik nem 

szabványosak, e miatt jelenleg még nem lehet egységes eljárásrendet kialakítani az 

rádiófrekvenciás elhárításukhoz. Megjegyzem, ahogy a drónok tömegtermelésére rövid idő 

alatt iparág alakult, úgy az elhárításukhoz szükséges technikai eszközök is rendkívül 

dinamikusan fejlődnek. 

Tanulmányomban összefoglaltam a pilóta nélküli légi járművek polgári alkalmazásában 

hordozott kockázatokat, azok okait, a jelenleg elérhető elhárítási rendszereket, ugyanakkor 

javaslatot tettem a leendő szabályozás alapelveire, valamint ismertettem egy lehetséges 

innovatív UAV repülés bejelentő, engedélyező rendszert. Ezek együttesen egy biztonságosabb 

rendszert eredményeznek. Bevezetésük eredményeként a biztonsági szempontok és az 

ellenőrizhetőség kiteljesedése mellett nem akadályozzák a technikai fejlődésből adódó 

innovációk terjedését, azaz a polgári UAV használatot. 


