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AZ ÁLLAMI CÉLÚ REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT PILÓTA 
NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK HASZNÁLATÁNAK 

HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSE 

Absztrakt 

A cikk a pilóta nélküli légijármű rendszerek üzemeltetéséhez szükséges 
hatósági engedélyezési eljárásokat mutatja be. A tanúsítási és engedélyezési 
eljárások jogi hátterét biztosító törvényeket és egyéb szabályzókat számos 
nemzetközi munkacsoportban próbálják a szakemberek kialakítani és fejleszteni. 
Nagy kihívást jelent a jogalkotóknak, hogy a pilóta nélküli légijárművek illetve 
légijármű rendszerek a legkülönfélébb geometriai méretben, tömegben fordulnak elő, 
különféle feladatokat láthatnak el különféle távolságokban és környezetben. A 
szabályzók átalakításán, kiegészítésén napjainkban is dolgoznak a témában érintett 
hazai szakemberek. 

Kulcsszavak: pilóta nélküli légijárművek, üzembentartás, jogi szabályozás 

Bevezető gondolatok 

Napjainkban, hasonlóan a világ különböző országaihoz, hazánkban is egyre 
nagyobb példányszámban és különféle kialakításban  használnak úgynevezett pilóta 
nélküli légijárműveket a polgári és az állami repülésben egyaránt. 

Ezeknek a speciális légijárműveknek a nemzetközi és hazai jogi háttérrel 
szabályozott a „hagyományos” repülőeszközökkel végrehajtott repülések mellett 
vagy azzal együtt történő alkalmazásához szintén szükséges a megfelelő jogi 
szabályzói háttér kialakítása. 

A következő oldalak a magyar állami feladatok ellátására szánt pilóta nélküli 
légijármű rendszerek üzemeltetéséhez szükséges hazai hatósági engedélyezési 
eljárásait mutatja be.  

A témával egyenlőre a még nem teljes lefedettséggel bíró jogi szabályozók 
főbb követelményeinek bemutatása mellett, a már részlegesen végrehajtott valós 
tanúsítási és engedélyezési hatósági munkák tapasztalataival alátámasztva 
szeretném bemutatni az elért eredményeket és azok jelentőségét.    

A pilóta nélküli légijármű rendszerek tervezése, gyártása valamint a 
rendszerbe állítása során különböző tanúsítási és engedélyezési eljárásnak kell 
alávetni a rendszert. Ezek pozitív eredményei hozzájárulnak a biztonságos 
üzemeltetéshez valamint az eszköz használatával járó repülés biztonsági kockázat 
minimális szinten tartásához. 
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A légijármű, az irányításhoz szükséges földi állomás valamint a kettő közötti 
kommunikációs kapcsolat alkotják alapvetően a pilóta nélküli légijármű rendszereket. 
Nem szabad azonban elfeledkezni a légijárművek üzemeltetését végző kezelőkről 
akik szintén fontos alkotóelemei a rendszernek. 

A biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen, hogy a rendszert alkotó 
elemek, alrendszerek, illetve azok működése külön-külön is megfelelő minőségű 
legyen. Azonban ebben az esetben még nagyobb jelentőséggel bír, hogy  az 
alrendszerek egymással történő együttműködése, mint rendszer megbízható és 
biztonságos legyen. 

A fent említett tanúsítási és engedélyezési eljárások jogi hátterét biztosító 
törvényeket és egyéb szabályzókat számos nemzetközi munkacsoportban próbálják 
a szakemberek kialakítani és fejleszteni. 

Nagy kihívást jelent a jogalkotóknak, hogy a pilóta nélküli légijárművek, illetve 
légijármű rendszerek a legkülönfélébb geometriai méretben, tömegben fordulnak elő, 
különféle feladatokat láthatnak el különféle távolságokban és környezetben. 

Az egységes nemzetközi szabályozás kialakítása nagyon szerteágazó feladat 
ezért valószínűleg csak a bizonyos felszálló tömeget meghaladó és a nem csak 
elkülönített un. zárt légteret használó légijárművek esetében várható. Az ennél a 
bizonyos felszálló tömegnél kisebb felszálló tömegű pilóta nélküli légijárművek, 
illetve rendszerek engedélyezésének szabályozása az alkalmazó országok feladata 
marad. Ezért fontos, hogy hazánkban is, mint alkalmazó állam a megfelelő 
hatóságoknál és az érintett szervezeteknél egy jól kidolgozott jogi szabályzó és 
követelményrendszer működjön. 

Bár a hagyományosan (a fedélzeten elhelyezkedő „pilótával”) vezetett 
légijárművekre létrehozott magyar törvények és rendeletek előírásai nem teljesen 
alkalmazhatóak a Magyar Honvédségnél rendszerbe állított, illetve állítani tervezett 
pilóta nélküli légijármű rendszerek (1.ábra a Skylark I LE és 2.ábra a Meteor 3MA 
típusú pilóta nélküli repülőgépek) használatának engedélyezésénél, megállapítható, 
hogy a bennük lefektetett követelmények betartása nagyban hozzájárul a két 
rendszer biztonságos üzemeltetéséhez. 

A fent említett szabályzók átalakításán, kiegészítésén napjainkban is 
dolgoznak a témában érintett szakemberek. 

Az állami és polgári légijárművekkel, azok gyártásával, fenntartásával és 
üzemeltetésével, valamint javításával és karbantartásával kapcsolatos légügyi 
hatósági engedélyek kiadása a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának 
(továbbiakban: NKH LH) a feladata. A Hatóság szakemberei végzik el azokat a 
tanúsításokat és vizsgálatokat amik szükségesek egy engedély kiadásának 
megítéléséhez  

Az állami feladatokat ellátó pilóta nélküli légijármű rendszerek 
üzemeltetésének hatósági engedélyezéséhez alapvetően a következő okmányok 
kiadása szükséges: 
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• Működési engedély a gyártó, javító, karbantartó szervezetek részére; 

• Hatósági engedély a kezelő személyzetek részére; 

• Működési engedély a fenntartó és az üzemeltető szervezet(ek) részére; 

• Típusalkalmassági bizonyítvány a légijármű típus részére, amely 
tartalmazza a légijármű és a földi berendezések tanúsításait is; 

• Frekvencia használati engedély/rádió engedély a légijárműve(k) 
egymással és a földi irányító központtal történő kommunikációt biztosító 
rendszerek működési frekvenciáihoz; 

• A légijármű fedélzeti azonosítójának és felségjelzésének engedélye; 

• Légialkalmassági bizonyítvány az alkalmazni kívánt légijárművekhez; 

• A légijárművek Állami Légijármű Nyilvántartásba vételi bizonyítványa. 

1. Az üzemeltetéshez kapcsolódó szervezetek és személyi állomány 
engedélyei 

1.1. Működési engedély a gyártó, javító, fenntartó, üzemeltető szervezetek 
részére 

A pilóta nélküli légijárművek biztonságos üzemeltetéséhez szükség van egy 
olyan üzemeltetői és üzembentartói/fenntartói szervezeti környezet létrehozására, 
amiben az egymással kapcsolatban álló szervezetek a különféle rendeltetésükből 
adódóan biztosítani tudják mindazon feltételeket, amelyek szükségesek a 
légijárművek folyamatos légialkalmasságának fenntartásához. 

Ebbe az üzemeltetői környezetbe beletartoznak a gyártó, javító, karbantartó, 
fenntartó és az üzemeltető szervezetek. 

A hatósági működési engedélyek megszerzéséhez a szervezeteknek 
bizonyítaniuk kell, hogy rendelkezésükre állnak mindazon személyi, szervezeti, 
dokumentációs, infrastrukturális és technikai feltételek amik megfelelő minőségben 
tudják biztosítani a szervezet rendeltetését annak céljából, hogy a légijármű(ek)  
folyamatos légialkalmasságának fenntartásában betöltött kötelezettségeiket el tudják 
látni. 

1.2. Üzemeltető állomány engedélye 

Akár hazai fejlesztésű, akár külföldről beszerzett pilóta nélküli légijármű 
rendszer kerül rendszeresítésre a Magyar Honvédségnél illetve állami repülési 
feladatokat ellátható más szervezeteknél a hatékony és költségtakarékos 
üzemeltetés egyik fontosabb feltétele a kiképzett állomány. Gyakorlati 
tapasztalatokkal igazolható, hogy a megfelelő kiválasztási módszerek 
alkalmazásával, valamint az alap-, és továbbképző tanfolyamok biztosításával a jól 
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felkészült állomány maximálisan ki tudja használni az eszköz képességeit. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy minimalizáljuk a képzetlenségből adódó 
repülőeseményeket, vagyis az oktatásra fordított befektetések megtérülnek. A több 
tíz milliós eszközök beszerzési és javítási árához, valamint az esetleges kártérítési 
költségekhez képest, egy több hetes felkészítő tanfolyam ára a rendszer bekerülési 
költségének a töredéke. 

  Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati 
engedélyeiről szóló rendelet előírja, hogy a légijárműveken történő bármiféle 
tevékenység engedélyköteles. Az engedély megszerzésének feltétele a megfelelő 
tanfolyamokon való részvétel. 

A jelenleg hatályos rendelet nem foglalkozik külön a pilóta nélküli 
légijárműveket irányító, karbantartó és javító kezelők és egyéb szakszemélyzetek 
engedélyeiről de már elkészült és kiadásra vár az új rendelet, amely már 
szabályozza ezt a területet is. 

Annak érdekében, hogy a METEOR 3MA és a SKYLARK I LE rendszer 
kezelői megfelelő képzésben részesüljenek, a korábbi Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Szolnoki Repülőtiszti Intézete egy speciális, több száz órás elméleti és 
gyakorlati képzési tematikát állított össze. 

A képzés alapvetően elméleti képzésből, szimulátoros gyakorlásból valamint 
való gyakorlati repülési feladatok végrehajtásából áll. 

2. Az üzemeltetett pilóta nélküli légijármű típushoz kötődő 
engedélyei 

2.1. Típusalkalmassági bizonyítvány 

A típusalkalmassági bizonyítvány kiadása előtt a Hatóság egy 
típusalkalmassági vizsgálat során győződik meg arról, hogy a légijármű típus a 
biztonságos repülésre alkalmas. 

A vizsgálat során a hatóság mérnökei a gyártó szakembereivel közösen 
kialakítják a repülőgép típus, valamint légialkalmassági vizsgálatához szükséges 
berepülési programokat. Eldöntik, hogy milyen gyártói dokumentációk használatát 
fogják megkövetelni az üzemeltetés során, mindemellett megállapítják a típus 
üzemeltetési feltételeit és korlátait. 

A METEOR 3MA típusú repülőgépek típusalkalmassági vizsgálata során a 
Hatóság szakemberei a tervezés fázisától végigkísérték a típus kialakulását. 

A tervek és a különböző számítások ellenőrzése után következett a repülőgép  
részeinek pl. a szárnynak, vezérsíkoknak a kormányfelületeknek, hajtómű bekötési 
csomópontoknak stb. az un. statikus terhelési próbái. 

A repülőgép szerkezetének vizsgálata mellett elvégezték a repülőgép 
meghajtására tervezett hajtómű vizsgálatát is. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800016.HM�
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800016.HM�
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1. ábra. Elektromos meghajtású SKYLARK I. E pilótanélküli repülőgép 
 

A típusalkalmassági vizsgálat fontos részét képezte a repülőgép 
repülésvezérlő rendszerének, robotpilótájának a vizsgálata. Ebben a vizsgálatban a 
hatósági szakemberek mellett részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet munkatársai is, akik egy 
speciális vizsgálati módszerrel igyekeztek elvégezni a repülésvezérlő rendszer 
alkotóelemeinek és a software-nek vizsgálatát. Itt meg kell jegyezni, hogy a pilóta 
nélküli légijárművek repülésbiztonsági szempontból talán legfontosabb rendszere a 
repülésvezérlő és a hozzá tartozó kommunikációs rendszer mivel többek között ez 
hajtatja végre a légijárműre felépített végrehajtó elemekkel a kezelők által előre 
beprogramozott, vagy a repülés közben kiadott repülési parancsokat, valamint a 
helymeghatározó rendszerrel együttműködve felel a légijárműnek a megfelelő 
útvonalon történő célba juttatásáért, továbbá vészhelyzetben a speciális esetekre 
tervezett eljárások végrehajtásáért. 

Ennek a rendszernek a vizsgálatánál fontos Hatósági követelmény volt a 
redundancia(k) biztosítása valamint egy olyan biztonsági rendszer kialakítása, ami 
megakadályozza a repülőgépnek a számára kijelölt légtér elhagyását még abban az 
esetben is ha a repülésvezérlő rendszer meghibásodik. 

Itt kell megjegyezni, hogy az eddig a magyar állami repülésben használható 
pilóta nélküli légijárművek hazánkban kizárólag csak a számukra kijelölt, zárt 
légterekben repülhetnek. 
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2. ábra. Gázturbinás meghajtású METEOR 3MA pilótanélküli repülőgép 
 

 
A repülőgép és a fedélzetén elhelyezett rendszerek mellett vizsgálni kellett a 

földi állomás működését illetve annak megbízhatóságát is a legkülönfélébb 
üzemmódokon. 

A földi irányító központ alapvetően hordozható számítógépekből, különböző 
képmegjelenítő eszközökből, speciálisan erre tervezett és kialakított antennákból áll. 

Ennek egyik példáját mutatja a 3. ábra amelyen a Skylark I LE rendszer egy 
terepjáró gépjárműben kialakított földi mobil irányító állomása látható. 

A földi irányító központ mellett a repülőgép(ek) repülésekre történő 
felkészítésére és a javítások elvégzésére kialakított helyekből áll a komplett földi 
állomás. Ez a légijárművek rendeltetéséből adódóan kiegészülhet például az általuk 
„látott”, felderített (pl. Skylark I LE) területek képeinek megjelenítésére és 
kiértékelésére alkalmas mobil, vagy állandó objektumokkal.  
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3. ábra. A SKYLARK I LE mobil irányító állomása 
 

Az elméleti vizsgálatok és a földön elvégzett ellenőrzések után következik a 
komplett rendszer gyakorlati vizsgálata. Ez a METEOR 3MA esetében egy közel két 
évig tartó speciális csapatpróba keretén belül volt elvégezve. 

Ekkor kerültek végrehajtása a repülőgép dinamikus próbái az erre kifejlesztett 
tesztrepülési program alapján ahol különböző sebesség-tartományokban és repülési 
helyzetekben ellenőriztük a repülőgép szerkezeti szilárdságát, a repülőgép 
irányíthatóságát, stabilitását, terhelhetőségét és különböző repülési paramétereit, 
tulajdonságait. 

A repülőgép adat és videó kommunikációs rendszere segítségével valós idejű 
adatokat kaphattunk a repülőgépen elhelyezett szenzorok által érzékelt 
paraméterekről, mint például a repülési sebesség, magasság, irány stb. 

A repülések végrehajtása után következett a kapott adatok dokumentálása a 
tapasztalatok kiértékelése, összegzése valamint a további feladatok meghatározása.  

A tipusalkalmassági vizsgálat során ellenőrizve lett a METEOR 3MA 
repülőgép működése a különböző üzemmódokon. A rendszer tulajdonsága, hogy 
egy RC távirányító segítségével száll fel, majd az un. robot pilótára történő 
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átkapcsolás után lerepüli az előre beprogramozott útvonalat és onnan visszatérve 
szintén az RC távirányító segítségével száll le a kezelő irányítása mellett.   

Mindamellett, hogy a fel és leszállás egy RC távirányító segítségével történik, 
ilyen módon útvonalon is vezethető a repülőgép a fedélzetén elhelyezett kamera 
által a földön elhelyezkedő és az RC távirányítót kezelő személy videó szemüvegére 
folyamatosan lesugárzott valós idejű kép alapján. Ezt a módszert lehet alkalmazni 
bizonyos vészhelyzeti eljárások során is. 

A videó szemüveg használatakor a kezelő személyzet szeme előtt a 
repülőgép által „látott” kép mellett megjelennek az alapvető repülési paraméterek, 
mint például a repülési sebesség, magasság, irány. 

A kézi vezethetőség mellett természetesen a programozott útvonalrepülés is 
folyamatosan tesztelve lett.  

Az egyik legérdekesebb feladat volt, amikor a rendszer azon tulajdonságát 
teszteltük, hogy a repülésre kijelölt légteret nem hagyhatja el. A repülőgép a légtér 
határait megközelítve annak átlépése előtt automatikusan visszafordul és visszatér 
egy megadott pontra. 

2.2. Frekvencia engedély 

A pilóta nélküli légijármű rendszerek üzembiztos működésének egyik fontos 
része a légijármű és a földi állomás közötti folyamatos kommunikáció. Ahhoz, hogy a 
rendszerünk üzembiztosan működjön, valós idejű és megfelelő mennyiségű adattal 
kell rendelkeznünk a légijárműről, mindemellett a feladat végrehajtásához szükséges 
mennyiségű adatokkal kell azt ellátni. 

A pilóta nélküli légijárművek használata során különböző frekvenciájú 
rádiójeleket használnak a földi állomással történő kommunikációhoz, a 
helymeghatározáshoz szükséges műholdakkal való kapcsolattartáshoz, valamint 
más légijárművekkel történő kommunikációhoz. 

Az állami légijárművek légialkalmasságával foglalkozó hatályos rendelet 
szerint légijármű abban az esetben tartható üzemben ha a fedélzetén elhelyezett 
elektronikai berendezések működéséhez használt frekvenciák használata az 
illetékes hatóság által engedélyezett. 

Az erre vonatkozó jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket 
teljesíteni kell a felhasználónak a rádiófrekvencia használatához.  

Ilyen feltétel a rádióhullám frekvenciája, a kisugárzás teljesítménye és a szolgáltatás 
típusa.  

A felhasználás szempontjából optimális rádiófrekvencia és teljesítmény még nem 
elegendő a rendszer üzemeltetéséhez. Meg kell felelni a hatályos rendelkezéseknek 
is. 

Megállapítható, hogy a pilóta nélküli légijárművek használhatósága nagyban függ 
az alkalmazott rádióhullámok tulajdonságaitól. A tervezés során nemcsak a várható 
feladatok típusát szükséges ismerni, hanem a felhasználás helyét is, ugyanis az 
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alkalmazott rádiófrekvenciát és a sugárzott teljesítményt szabályozó hatályos 
törvények minden országban eltérőek lehetnek. Vannak egységesített frekvenciák, 
de vannak eltérések is. 

A Meteor 3MA típusú repülőgépen alapvetően a következő kommunikációkhoz 
használnak különböző rádió frekvenciákat:  

 

• A fel és leszállás végrehajtásához használt távirányító és a repülőgép közötti 
kommunikáció biztosításához;  

• Műhold és az UAV közötti egyirányú rádiókapcsolat a helyzet 
meghatározáshoz (GPS). 

• Telemetriai adatok küldése a földi irányító központ irányába (magasság, 
sebesség, szélsebesség, helyrajzi koordináta). 

• A földi irányító központból küldött parancsok az UAV irányába. (útvonal 
módosítása, sebesség, magasság változtatása stb) 

• Videojel küldése a földi központnak (a fedélzeti kamera képe). 

3. Az egyes UAV eszközök engedélyei 

3.1. A légijármű fedélzeti azonosítójának és felségjelzésének engedélye 

A hatályos jogszabályok alapján az állami légijárműveket csak megfelelő 
felségjellel és fedélzeti azonosítóval szabad üzemeltetni. Ezek használatát a Légügyi 
Hivatal engedélyezi. 

3.2. A légialkalmassági bizonyítvány 

A bizonyítvány kiadása előtt a légialkalmassági vizsgálatot minden egyes 
üzemképes légijárművön el kell végezni, a vizsgálat során a repülőgépek 
dokumentációinak ellenőrzése mellett meg kell győződni a repülőgép földi és légi 
üzemképességéről. A légi üzemképesség ellenőrzése berepüléssel történik a 
típusalkalmassági vizsgálat során összeállított repülési program alapján. 

A bizonyítvány csak meghatározott ideig érvényes, annak lejárata után a 
további üzemeltetéshez azt meg kell hosszabbítani. 

3.3. Állami Légijármű Nyilvántartásba vételi bizonyítvány 

A hatósági engedélyezési folyamat utolsó állomása a már légialkalmassági 
bizonyítvánnyal rendelkező légijármű felvétele az állami légijármű nyilvántartásba, 
amivel a repülőgép teljes értékű tagjává válik a magyar állami légijármű flottának. 
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Összegzés 

A leírtak illetve az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen 
a speciális területen is elengedhetetlen a „hagyományos” repülésben már bizonyított 
szakmai felkészültség és jogi szabályozottság. 

A pilóta nélküli légijármű rendszerek üzemeltetésének engedélyezési 
tapasztalatai, problémái és az előttünk álló feladatok megismertetése mellett a cikk 
másik célja, hogy felhívja a témában érintett döntéshozók figyelmét a 
rendszerbeállítás e fontos részére is. 
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