
A repülés világa a motoros 
repülőgépektől a drónokig.



1903. a kezdet….

• …tíznél alig több 
másodpercig a 
levegőben repült a 
REPÜLŐGÉP

• Néhány adat:

• Motor: 12 LE, vízhűtéses benzinmotor

• Fesztáv: 12.3 méter

• Hossz: 6.4 méter

• Magasság: 4.1 méter

• Tömeg: 274 kg

• Max. sebesség: 48.3 km/óra 



A motoros repülés mint a légiközlekedési rendszer –
repülőgép,repülőtér, irányítás, hatóság - része

• A hatóságilag szabályozott
légtérben, repülőteret
igénybevevő repülőeszközön
elhelyezett toló/vonó-erőt
előállító motor, hajtómű
működésével az XY síkban –
repülőtéren - mozgásba hozott
eszköz szárnyfelületén a mozgás
sebességével arányos felhajtóerő
jön létre, és abban az esetben,ha
ez az erő nagyobb a repülőgép
súlyát jelentő súlyerőnél, a
repülőgép az XYZ szabályozott
lég- térben emelkedik. A
légtérben történő hat
szabadságfokú mozgás, a
repülőgép kormányszervei
biztosítják.



A motoros/hajtóműves repülőgépek  
kormányszervei



Paradigma-váltások / 
sebesség, gazdaságosság, 

környezetvédelem,gyártás-
szakosítás /                                                               

A repülőgép, mint 
nemzetközi légi-

közlekedési eszköz, 
műszaki fejlődési  

szakaszai, paradigma-
váltásai a gyártók piacán, a

kezdetektől napjainkig 
ugyanazon fizikai elv 
alapján működnek, a 

változó fogyasztói igények 
figyelembe-vételével 

Paradigma-váltások



1. Paradigma: a sebesség bűvöletében



2. paradigma: a gazdaságosság 
józansága



3. Paradigma: a környezetvédelem 
kényszere



4. Paradigma: a gyártásszakosítás 
gyakorlata / B-787, A-380 /



A XXI. század repülőgépe, mint a légiközlekedés
része, nemzetközi gyártmány, melynek főbb 

jellemzői 

sebesség

gyártásszakosítás

1900   1920   1940    1960     1980    2000     2020

gazdaságosság

környezetvédelem

Környezet
védelem



Néhány gondolat a jövőről

• Gyártási vonalon, úgy tűnik,
hogy a gyártás néhány nagy
vállalat tevékenységébe
koncentrálódik Amerika,
Európa, Oroszország, Kína.

• Az 1500 km alatti utazásoknál
versenyhelyzet alakulhat ki a
közút,vasút és a repülés
között.

• Az elektromos hajtású
repülőgépek taxi és
kistávolságú társas repülések
fejlődése felgyorsul. / Hazai
fejlesztésű kisrepülőgépek/



Mi várható a légi-közlekedési rendszer elemei 
közül a repülőgépek fejlesztésénél?

• Kontinensek közötti Hub-ok
közötti repüléseket biztosító
széles-törzsű 500-1000 fős
óriásgépek és néhány Mach
sebességű 200-300 fős eszközök
üzembe-állítása ; pilóta-nélküli
repülőgép fejlesztések

• Kontinensen belüli Hub-ok
kialakulásához szükséges 100-200
fős eszközök fejlesztése,
mesterséges intelligencia
bevezetése .

• Hub-okat kiszolgáló 70-150 fős
repülőgépek fejlesztése,
versenyben a gyorsvasúttal. .



A drónok
/ Elnevezés 1936 /



Számosság a drón-világban

• Kína évi drón termelése 2 
millió darab-

• Magyarország jelenlegi 
drón-állománya 35000 
darabra tehető /2017/

• Drón-építési, készítési 
hatósági előírás nincs.

• A  hazai gyártó-
szervezetek száma húszra 
tehető.

• A világ drón-termelése
exponenciálisan nő



A drónok –nem hivatalos -
teljesítmény-szerinti  felosztása



A drón működés



Drón-műveletek



Repülőgép és drón műveletek 
összehasonlítása

műveletek a 
kormányszervekkel

műveletek fordulatszám 
változtatással



A drónok repülő eszközök, de nem 
repülőgépek

• A meghajtás-különbség két
minőséget is jelent, ezen
okból a drón-szabályozás
nem vezethető le, a
repülőgépet is tartalmazó
légiközlekedés /ICAO/
szabálykészletéből, önálló
szabályozást, állami
szervezetet igényel. Nem
várható el a repülési
hatóságtól, szervezetektől,
hogy a drónokkal
kapcsolatos feladatokat
ellássák, arra felkészüljenek,
mivel nem erre hozták létre
azokat..



Drón-tevékenységek



Helyzet és dilemma
• A helyzet

• Az ország déli határánál a migránsokat szállító ember-csempészek, videóval felszerelt drónokkal
pásztázzák a határ-kerítést, figyelve a határvédők mozgását, szervezve a határsértéseket. Amerikai
drónok ar felismerő berendezéssel felszerelve megtalálják az ismert és keresett terroristákat, majd a
drón, saját, fedélzeti fegyverével megsemmisíti - őket.

• A drón ma már harci eszköz , nemzetbiztonsági kockázati elem. Már dúl a drón-háború.
• Ezen nemzetbiztonsági kockázati elemek hazai használata – főleg ilyen nagy mennyiségben –

törvényi szabályozást igényel. Drón-törvény kellene szabályozza –többek között - az eszköz
nyilvántartás rendjét, a használat, üzemeltetés rendjét, a légtér-használatot, a közlekedés rendjét.
A drón csak akkor kezdhetné meg működését, ha az üzemeltetési feltételeknek megfelelő
eszközökkel rendelkezik és irányítását drónszakszolgálati engedéllyel és érvényes drónkresz
vizsgával rendelkező drónpilóta látja el. A drónok közlekedés közbeni ellenőrzését a drón-
rendőrség látja el melynek tagjai az ellenőrzéseik során az engedélynélküli drónokat kiszűrik, a
drónt földre kényszerítik és tulajdonosától elkobozzák.

• A dilemma
• El kellene dönteni, hogy egy készülő szabályozás, mint repülési szabályokra épülő jogszabály

tervezet, biztosíthatja-e a nemzetbiztonsági megfelelést, biztosítja-e az állampolgárok
védelmét,valamint az eszközök, drónok vonatkozásában csökkenti-e preventív módszerekkel és
eszközökkel, valamint szervezettel a nemzetbiztonsági kockázatot, vagy a nemzetbiztonsági
kockázat-alapján készülő új önálló szabályozás biztosítja- azt, a drón-rendőrség, drón-kresz, drón-
pilóta, drón-hatóság szervezeti struktúrájával



Köszönöm a figyelmet


