
IX.RÉSZ

szelek 
szárnyán- 
szabadon?



iskola udvara, tanóra vége,
néhányan még kosaraznak.

Ja, ne is mondd. 

De elvileg hétvégén 

is napsütés lesz. 

Kimehetnénk 

a parkba focizni.

Ja, ne is mondd. 

De elvileg hétvégén 

is napsütés lesz. 

Kimehetnénk 

a parkba focizni.

Annyira jó az ido, 

 semmi kedvem 

bemenni…

Annyira jó az ido, 

 semmi kedvem 

bemenni…

Jobbat mondok: menjünk 

ki drónozni! Apám vett magának 

egyet még karácsonykor, 

azóta rágom a fülét, hogy 

én is  kipróbálhassam. Folyton 

ígérgeti, megpróbálom rávenni, 

hogy vigyen ki 

minket magával. 

Jobbat mondok: menjünk 

ki drónozni! Apám vett magának 

egyet még karácsonykor, 

azóta rágom a fülét, hogy 

én is  kipróbálhassam. Folyton 

ígérgeti, megpróbálom rávenni, 

hogy vigyen ki 

minket magával. 



Meglátjuk, eloször 
jussunk ki.

Meglátjuk, eloször 
jussunk ki.

Wow! Ez nagyon jól 

hangzik! Gondolod, nekem 

is megengedné, hogy 

kipróbáljam? 

Wow! Ez nagyon jól 

hangzik! Gondolod, nekem 

is megengedné, hogy 

kipróbáljam? 



Jó hírem van, apám 

megígérte, hogy kivisz 

minket arra a mezore, ahol o 

is szokott reptetni. Szombaton 

reggel feléd kanyarodunk, 10-re 

készülj el és hozz magaddal 

szendvicset is.  

Jó hírem van, apám 

megígérte, hogy kivisz 

minket arra a mezore, ahol o 

is szokott reptetni. Szombaton 

reggel feléd kanyarodunk, 10-re 

készülj el és hozz magaddal 

szendvicset is.  

Cool! 10-kor 

a kapuban! 
Cool! 10-kor 

a kapuban! 

másnap az iskola folyosólyán



Szombat reggel a mezon (lakott területen kívül)

Persze apa, értettük. 
De akkor ne a telefonodat 

nyomkodd, kezdjük el, 
mielott elromlik az ido.

Persze apa, értettük. 
De akkor ne a telefonodat 

nyomkodd, kezdjük el, 
mielott elromlik az ido.

Akkor ahogy 
megbeszéltük, én kezdem 

a reptetést, megmutatom, hogyan 
kell felszállni, irányítani és a 

legfontosabbat, hogyan 
hozzuk vissza a gépet.

Akkor ahogy 
megbeszéltük, én kezdem 

a reptetést, megmutatom, hogyan 
kell felszállni, irányítani és a 

legfontosabbat, hogyan 
hozzuk vissza a gépet.



Ne izgulj, lesz idonk 
mindenre. Egyébként 
is a MyDronespace-t 
ellenorzöm, enélkül 

tilos reptetni.

Ne izgulj, lesz idonk 
mindenre. Egyébként 
is a MyDronespace-t 
ellenorzöm, enélkül 

tilos reptetni.

Az micsoda?Az micsoda?

mydronespace

Egy applikáció. 
Ebben ellenorzöm, hogy 

használhatjuk-e a légteret 
és megadom, hogy hol 

és mikor reptetek.

Egy applikáció. 
Ebben ellenorzöm, hogy 

használhatjuk-e a légteret 
és megadom, hogy hol 

és mikor reptetek.



2021. január 1-jétol megváltoztak 
hazánkban a drón reptetésre vo-
natkozó szabályok. Ha drónunkat 
lakott területen kívül, nem eseti 
légtérben használjuk, akkor kizá-
rólag a mydronespace mobilappliká-
ció segítségével reptethetünk. Az 
alkalmazás használata a repülés 
megkezdése elott és a tevékeny-
ség közben folyamatosan kötelezo.



7-8 méter/másodperc, 
az több mint 25 km/h. 

De azért érzem, hogy 
kezdi kicsit dobálni a 

szél, sajnálom.

7-8 méter/másodperc, 
az több mint 25 km/h. 

De azért érzem, hogy 
kezdi kicsit dobálni a 

szél, sajnálom.

most 

mennyivel 

megy?

most 

mennyivel 

megy?



mit 
sajnálsz?

mit 
sajnálsz?

Hát srácok, 
szélben sajnos nem 

adhatom át az irányítást, 
nagyon oda kell 

figyelni.

Hát srácok, 
szélben sajnos nem 

adhatom át az irányítást, 
nagyon oda kell 

figyelni.

De hát nincs 

itt senki, nem 

lesz semmi baj. 

Kérlek, Apa…

De hát nincs 

itt senki, nem 

lesz semmi baj. 

Kérlek, Apa…

Dani, most nem. 

vizsga nélkül Egyébként 

is tilos, de gondoltam, egy 

mezon nem lehet baj belole.

Dani, most nem. 

vizsga nélkül Egyébként 

is tilos, de gondoltam, egy 

mezon nem lehet baj belole.

Elég messze is van, 

azt hiszem, jobb, 

ha visszahozzuk.

Elég messze is van, 

azt hiszem, jobb, 

ha visszahozzuk.



! Még szélcsendben sem lett volna 
ildomos átengedni a reptetést a 
fiúknak. 
Az új szabályozás értelmében 
ugyanis csak az irányíthat drónt, 
aki egy drónképzésen való rész-
vételt követoen sikeres vizsgát 
tett. 



Apa, nagyon 
balra húz, ki fog 

sodródni az 
út fölé.

Apa, nagyon 
balra húz, ki fog 

sodródni az 
út fölé.

Igazad van, lejjebb hozom, legfeljebb sétálunk érte egy kicsit.

Igazad van, lejjebb hozom, legfeljebb sétálunk érte egy kicsit.

a mezo szélén vezet egy földút, 
amit fák szegélyeznek, itt 
közeledik lassan egy autó.



BUMM

Megtörténik a baj, a drón nekicsapódik az autó szélvéDOjének, 
a soFOr ijedtében elrántja a kormányt és nekiüTOdik egy fának. 
Csak a fényszórója törik össze.



Jesszusom! 
Rohanjunk oda!

Jesszusom! 
Rohanjunk oda!

Nem 
történt 

baja? 

Nem 
történt 

baja? 

Jesszusom! 
Rohanjunk oda!

Jesszusom! 
Rohanjunk oda!

Nem 
történt 

baja? 

Nem 
történt 

baja? 



Szerencsére az 

ijedségen kívül semmi. 

Ahogy elnézem, a 

fényszóróm összetört, 

meg a fényezés sérült. 

Szerencsére az 

ijedségen kívül semmi. 

Ahogy elnézem, a 

fényszóróm összetört, 

meg a fényezés sérült. 

Rendben. 

Akkor 

cseréljünk 

adatokat. 

Rendben. 

Akkor 

cseréljünk 

adatokat. 

Rettenetesen 

sajnálom, ilyen még 

soha nem fordult eLO. A 

széllökésekkel nem számoltam 

irányításnál. De megtérítjük 

a kárát, van biztosításom. 

Rettenetesen 

sajnálom, ilyen még 

soha nem fordult eLO. A 

széllökésekkel nem számoltam 

irányításnál. De megtérítjük 

a kárát, van biztosításom. 



Tessék, Csak 

nyugodtan. 
Tessék, Csak 

nyugodtan. 

És ha nem 

bánja, készítek 

néhány fotót 

az autójáról.

És ha nem 

bánja, készítek 

néhány fotót 

az autójáról.

Mi addig összeszedjük a drónt.

Mi addig összeszedjük a drónt.



! Itt tényleg sok minden a szerencsén 
múlott! Egy 25-30 km/h-val közleke-
do, kis tömegu drón is igen jelentos 
károkat tud okozni. Történhetett 
volna személyi sérülés is, ha a 
sofor nincs bekötve. Ezért is 
fontos, hogy csak gyakorlott sze-
mély irányítson repülo jármuvet és 
lehetoleg szélben ne reptessünk!



Egy hét múlva az iskolában

Mi lett a 
soforrel? 

Kifizettétek 
a kárát?

Mi lett a 
soforrel? 

Kifizettétek 
a kárát?

Szerencsére apám 
kötött feleLOsségbiztosítást. 

Csak néhány papírt kellett 
kitölteni, és a biztosító 

kifizette a kárt.

Szerencsére apám 
kötött feleLOsségbiztosítást. 

Csak néhány papírt kellett 
kitölteni, és a biztosító 

kifizette a kárt.



!

Az új szabályozás értelmében a 
250 gramm feletti drónok eseté-
ben kötelezo felelosségbiztosí-
tást kötni, azonban ennél kisebb 
tömegu drónokat is érdemes lehet 
biztosítani. Ezek a biztosítások 
megtérítik a harmadik személynek 
okozott dologi és személysérülé-
ses károkat. 



vége! 
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