
 
A drónok térhódítása 

Kedves Olvasó! Van Önök között valaki, aki még nem hallott a Drónokról? – Nem túl valószínű! 
Feltehetően már mindenki találkozott velük valamilyen formában, hiszen ezek a légi robotok egyre 
inkább a mindennapjaink részévé válnak. Az egészen apró gyerekjátékoktól kezdve, a nagyobbacska 
„felnőttjátékokon” át a professzionális ipari és katonai légijárművekig nagyon széles a termék skála. A 
legtöbbünkben már kialakult valamilyen kép ezekről az eszközökről, de persze ez főként attól függ, 
hogy milyen módon kerültünk velük kapcsolatba, vagy épp milyen képet közvetített a média. 
Tapasztalatom szerint azonban a legtöbb emberben nem valós kép él a drónokkal kapcsolatban, a 
bennük rejlő lehetőségeket és az esetleges kockázataikat pedig csak kevesen ismerik! 

Tehát engedjék meg, hogy a Műszeroldal Hírlevelein keresztül segítsek Önöknek egy kicsit jobban 
megismerni a drónok, avagy a távolról vezérelt repülőeszközök professzionális alkalmazási 
lehetőségeit, az előnyeiket és hátrányaikat, valamint az alkalmazás jogi aspektusait anélkül, hogy 
mélyebb elemzésekbe bocsátkoznék. 

 

Előtte azonban bemutatkoznék: 
a Rotors & Cams Kft. ügyvezetője 
vagyok. Több éve foglalkozom a drónok 
kereskedelmi célú alkalmazásának 
lehetőségeivel, valamint a biztonsági 
kihívásaikkal. Cégünk távolról vezérelt 
repülőeszközökkel kínál különböző 
szolgáltatásokat, valamint egyedi 
megrendelői igények alapján tervezünk 
és építünk professzionális eszközöket. 

A drónok polgári felhasználása, különböző területeken történő alkalmazása még csak néhány éves 
múltra tekint vissza, így valójában ennek az új iparági, vagy szolgáltatási területnek a szabályai csupán 
most vannak kialakulóban. Néhány helyen alkalmazásuk már napi gyakorlatot jelent, de a legtöbb 
területen még folyamatban vannak ezen eszközök használatba vételéhez szükséges tesztek, pilot-
programok, fejlesztések és az alkalmazási eljárások kidolgozásai, amelyek eredményeként – 
reményeink szerint – megfelelő képességek jönnek létre. 

Ezzel párhuzamosan természetesen szükség van a légügyi szabályozás átdolgozására, amely megfelelő 
egyensúlyt teremt a légtérbiztonság követelményei és a felhasználói igények megkövetelte 
rugalmasság között. 

Amennyiben sikerült felkeltenem az érdeklődését, ne mulassza el a Műszeroldal következő hírleveleit! 
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