
UAS MŰVELET ELLENŐRZŐ LISTA 
MINTAPÉLDÁNY 

 

Ezt az ellenőrző listát a Légtér.hu Kft. készítette azzal a céllal, hogy iránymutatást adjon a 
távpilótáknak saját műveleti ellenőrző lista készítéséhez, illetve hogy segítséget nyújtson a 
távpilótáknak a biztonságos műveletekhez. Az ellenőrző listában felsorolt tételeknek való 
hiánytalan megfelelés még nem biztosítja az esemény/balesetmentes reptetést, de 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a távpilóták felkészültek legyenek a művelet során.


Javasoljuk, hogy készíts saját műveleti ellenőrző listát, mely személyre és műveletre 
szabott, hogy a felesleges, rád nem vonatkozó tételek ne okozzanak plusz munkát.


Szívesen fogadjuk ötleteidet és fejlesztési javaslataidat az ellenőrző listával kapcsolatban 
zárt facebook csoportunkban (Légtér csoport).


Eseménymentes és eredményes reptetést kívánunk:


Légtér.hu Kft.


https://legter.hu
https://web.facebook.com/groups/2440372829309863
https://legter.hu


MŰVELET MEGTERVEZÉSE  

Művelet végrehajtásához szükséges tanúsítványokat megvizsgáltam. 

Művele; területet á<ekinte<em a Légtér Térképen (légterek és műhold) vagy más arra alkalmas 

szoCveren.  

Környező légterek és repülőterek ellenőrzése végrehajtva. 

Terepviszonyok ellenőrzése végrehajtva. 

Külső személyek megjelenésének lehetősége megvizsgálva. 

Művelet végrehajtása egyedül is kivitelezhető? Ha nem, kell: 

segítő személy szükséges? igen / nem 

légtérmegfigyelő szükséges? igen / nem 

UA-megfigyelő  szükséges? igen / nem 

Művelet végrehajtásához szükséges engedélyek vizsgálata végrehajtva. 

Művelet végrehajtásához szükséges UAS rendszer (gyártó utasítások alapján) rendelkezésemre 

áll.  

Művelet végrehajtásának időintervalluma meghatározva, ami ennyi: ____ perc. 

Művelet végrehajtásához szükséges energiahordozó kapacitás számítás (mennyi akkumulátor / 

liter üzemanyag kell) elvégezve. Rendelkezésre áll, amennyi kell. 

Műveletre vonatkozó jogszabályokat megismertem. 

Művelet végrehajtható VLOS-ban. igen / nem  

Csak akkor folytasd a művelet végrehajtásához szükséges ellenőrzési lépéseket, ha a tervezés során 

azt állapítod meg, hogy a művelethez szükséges eszközök, kompetenciák, engedélyek általad 

elérhetőek és megszerezhetőek. 

ADMINISZTRÁCIÓ 

UAS felelősségbiztosítás megkötö<em. 

A művelethez szükséges kompetenciatanúsítványt megszereztem. 

A1/A3 

A2 (kell / nem kell) 

A művelet végrehajtásának helyszíntől függő engedélyek, hozzájárulások megszerzését 

elvégeztem. 

Ese; légtér (kell / nem kell) 



Hozzájárulások (kell / nem kell) 

Egyéb engedély: ______________ (kell / nem kell) 

Egyéb engedély: ______________ (kell / nem kell) 

Egyéb engedély: ______________ (kell / nem kell) 

A művelet végrehajtásához szükséges az UAS nyilvántartásba vétele megtörtént. 

MyDroneSpace applikáció telepítése sikeres volt. 

Megfelelően működik az applikáció. 

Szükséges telefonszámok elmentése a telefonomban megtörtént. 

Mentők  

Tűzoltók  

Rendőrök  

Érinte< légiforgalmi szolgálatok, repülőterek  

Biztosító  

Segítő személyek (van/nincs) 

Csak akkor kezdj neki a művelet végrehajtásának, ha minden adminisztraAv teendőt 

maradéktalanul elvégeztél, hiszen ezeket ellenőrizheCk az arra illetékes személyek, illetve számodra 

is könnyebbséget jelent. 

UAS ÁTTEKINTÉSE  

Látható-e bármilyen sérülés az UA törzsén?  

Törések (van/nincs) 

Repedések (van/nincs) 

Hiányzó alkatrészek (van/nincs) 

Elszíneződések (van/nincs) 

Látható-e bármilyen sérülés az UA vezetékein?  

Kopások (van/nincs) 

Égések (van/nincs) 

Szakadások (van/nincs) 

Látható-e bármilyen sérülés az UA légcsavarjain vagy propellerein?  

Törések (van/nincs) 

Repedések (van/nincs) 

Egyéb sérülések (van/nincs) 



Laza kötőelemek (van/nincs) 

Látható-e bármilyen sérülés az UA szárnyain?  

Törések (van/nincs) 

Repedések (van/nincs) 

Hiányzó alkatrészek (van/nincs) 

Elszíneződések (van/nincs) 

Minden szükséges tartozék rendelkezésre áll. 

A vezérlőegységet megvizsgáltam és sérülésmentes. 

Amennyiben az UAS bármely részén olyan hibát, hiányosságot, sérülést vagy problémát vélsz 

felfedezni, amit te magad nem tudsz pótolni, javítani vagy megoldani, akkor töröld a tervezeI 

műveletet és fordulj szakértőhöz a javítás miaI vagy szerezz be egy sérülésmentes drónt, ami 

szintén alkalmas a műveletre. 

MŰVELET ELŐTTI ÜZEM TESZT 

 Az UAS bekapcsol a művelet előa teszten. 

 Az UAS jelzőfényei megfelelően világítanak. 

 Az UAS megfelelően reagál az irányítási parancsokra. 

 Az UAS kiegészítői megfelelően működnek (gimbal, kamera stb.). 

Amennyiben az UAS üzemtesztje során problémát vélsz felfedezni, amit te magad nem tudsz 

megoldani, akkor töröld a tervezeI műveletet és fordulj szakértőhöz a javítás miaI vagy szerezz be 

egy problémamentesen üzemelő drónt, ami szintén alkalmas a műveletre. 

IRÁNYTŰ KALIBRÁLÁS A MŰVELET ELŐTT (HA 
SZÜKSÉGES)  

Az iránytű megfelelően kalibrálásra került. 

MŰVELETI HELYSZÍNEN FELKÉSZÜLÉS 

Az időjárás alapján a repülés biztonságosan kivitelezhető. 



A szükséges papírok nálam vannak. 

Távpilóta tanúsítványom. 

Engedélyek. 

Az UA és vezérlőegysége teljesen fel vannak töltve. 

Nincs zavaró frekvencia, ami hatással van a műveletre. 

A hasznos terhek megfelelően kerültek rögzítésre. (kell / nem kell) 

A nem az UA gyártója által gyárto< hasznos teher rögzítése esetén súlypont számítást 

végeztem. (kell / nem kell) 

Az új súlypont rendben van. 

A felszállás helye biztosításra került. 

Az UAS üzembehelyezése során semmilyen probléma nem merült fel.  

Nincs olyan zavaró tényező, mely akadályozhatná a vezérlőegység folyamatos kézben tartását.  

Fel vagyok készülve arra az esetre, ha a művele; területen külső személyek bukkannak fel. 

Mindig meg tudom adni az elsőbbséget más légijárműveknek. (Helikopterek, repülőgépek.)  

A BIZTONSÁGRA, KÜLSŐ SZEMÉLYEKRE, ÁLLATOKRA, MŰVELETBE BEVONT 
SZEMÉLYEKRE, ÉPÜLETEKRE ÉS TEREPTÁRGYAKRA VIGYÁZZ! TARTSD A 
SZÜKSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGOT! AMENNYIBEN BÁRMIRE VESZÉLYT 
JELENT A MŰVELET, VAGY BÁRMI VESZÉLYT JELENT A MŰVELETRE, AKKOR 
SZAKÍTSD MEG A REPTETÉST A LEHETŐ LEGGYORSABB ÉS LEGBIZTONSÁGOSABB 
MÓDON!!!  

LESZÁLLÁS 

A leszállás helye biztosíto<. 

Megoldható, hogy a leszállás helye biztonságos távolságra legyen személyektől és 

tereptárgyaktól. 

A MŰVELET UTÁN 

Az UA sérülésmentes. 

Kikapcsoltam az UAS-t. 

Eltávolíto<am az akkumulátort. 

Naplóztam a műveletet és az akkumulátort.
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