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A DRÓNOK KERESKEDELMI CÉLÚ ALKALMAZÁSAI 

DRÓNOK ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN 

Az olvasóleckének ez a fejezete a mezőgazdaság tárgyalásánál csupán áttekintő ismertetést 
ad, hiszen a továbbiakban ezzel a témával fogunk részletesen foglalkozni.  
A drónok, vagy pilóta nélküli repülőgépek (UAV) mezőgazdasági alkalmazásai többrétegűek 
lehetnek. Az első csoportba a különböző célú megfigyelések tartoznak, a másikba a már aktív 
munkavégzésnek ítélhető alkalmazások. A megfigyelési célú UAV repülésekkel olyan 
információk megszerzésére törekszünk, amelyeket eddig nem, vagy csak személyzettel repülő 
légijárművel sikerült elérnünk. Az UAV alkalmazásának nyilvánvaló előnye az egyszerűsége 
és alacsony költség vonzata. Ez utóbbi nem csak azt jelenti, hogy a hagyományos légi 
megfigyelés költségei csökkenthetők, hanem azt is, hogy az alkalmazás megtérülése jelentősen 
alacsonyabb szinten valósul meg; vagyis, jelentősen növelhető a légi megfigyelésre alapozott 
munka aránya.  
A megfigyelésnek több célja is lehet; a tavaszi, a vetés előtti időszakban a talaj 
megmunkálásának minőségét lehet vele ellenőrizni, vagy az ideális nedvességtartalom alapján 
a vetés idejének meghatározásában segíthet. Amennyiben korlátozott mezőgazdasági 
erőforrásokkal rendelkezünk, úgy az UAV repülések az egyes földterületek megmunkálásának 
sorrendjét segítheti optimalizálni. A mezőgazdasági növények tenyészidőszakában a növekedés 
mértékét lehet nyomon követni, szükség szerint az esetleges kényszerű beavatkozásokat lehet 
optimalizálni. A tápanyag utánpótlás meghatározásában ugyan úgy, mint az esetleges növényi 
fertőzések kezelésében segíthetnek az UAV által biztosított légi fotók. A felvételek alapján nem 
csak a szükséges beavatkozások idejének meghatározásában és területének lehatárolásában, de 
többszöri beavatkozás esetén annak sorrendiségének eldöntésében is szerepet kaphatnak a légi 
felvételek.  



 

       . 
1. kép. Egy forgószárnyas és egy merevszárnyas UAV kifejezetten farmereknek készítve.  

Forrás: Aerialfarmer1 és CropCam2 

A mezőgazdasági megfigyelések szükségleteinek jellemzői alapján megállapítható, hogy 
technikai paramétereit tekintve már korlátozott képességű UAV-k is elegendőek a hatékony 
munkavégzéshez. A szükséges repülési magasság csupán néhány 100 m, a repülési távolsághoz 
akár a látótávolságon belüli repülés is megfelelő. Mezőgazdasági igények kielégítése céljából 
már ma is készítenek kifejezetten erre a célra épített UAV-ket (CropCam).  
Az UAV-k alkalmazásának másik lehetősége az aktív szerepvállalás a mezőgazdasági 
munkákban. Ez a személyzettel repülő permetező repülőgépek, helikopterek kiváltását 
jelentheti. Az UAV a munkavégzést távfelügyelettel, programozott módon végzi, amelyre már 
ma is ígéretes fejlesztések és kísérletek, illetve korlátozott mértékben tapasztalatok is vannak.  

 
2. kép. Különböző UAV-k alkalmazása aktív mezőgazdasági munkákhoz (permetezés).  

Forrás: NASA3 és Singular Aircraft4 

A korábbi felmérések és geo-pozícionált fertőzött terület meghatározások alapján az UAV-k 
automatikusan repülnek a növényzet fölött és csak ott bocsájtanak ki permetet, ahol arra 
valóban szükség van. Ezzel két szempontból is előnyös megoldáshoz jutunk. Egyrészt a 
szükséges kemikália mennyisége csökken, vagyis olcsóbbá tehető a beavatkozás, másrészt a 
fölöslegesen kijuttatott anyag elkerülésével a környezet terhelését is elkerülhetjük. A repülési 
magasság ilyenkor meglehetősen alacsony, csupán néhány méter, amelynek a huzamosabb 
ideig tartó pontos tartása is biztosított az autonavigációs rendszer alkalmazásával. Az UAV-k 
mezőgazdasági alkalmazásának további előnye lehet, hogy a pilóták repülési idejének 
korlátozásával nem kell számolnunk (azonban az UAV esetleges korlátozásával igen), a repülés 
megfelelő körülmények között akár éjjel is folytatható.  

 
1 www.aerialfarmer.blogspot.hu 
2 www.CropCam.com 
3 nasa 
4 singular 



 

Az UAV-k mezőgazdasági alkalmazása tipikusan azok közé az alkalmazások közé tartozik, 
ahol a költségeknek meg kell térülnie. Amennyiben a termésátlagok növekedésével, a 
felhasznált anyagok (kemikáliák, személyzettel repülő légijárművek repülési ideje) 
csökkenésével, esetleg a foglalkoztatott személyek számának csökkenésével számolhatunk, 
úgy az alkalmazás megtérülő, vagyis költség hatékony.   

    

3. kép. A CropCam UAV által szolgáltatott képek a hatékonyabb gazdálkodásért.  
Forrás: CropCam5 

Érdekes! 
Az UAV-k szorosan vett mezőgazdasági alkalmazása kiterjeszthető az erdőgazdálkodás 
területére is. Ebben az esetben szó lehet a már korábban részletezett erdőtűzzel kapcsolatos 
tevékenységekről (tűz észlelés, detektálás; beavatkozás megfigyelés; tűz utáni terület 
felügyelet), az erdők pusztulásának felderítéséről, de bizonyos körülmények között az 
erdőtelepítés lehetőségéről is. Az előbbire példa lehet a hazánkban is rendszeresen előforduló 
gyapjas hernyó vagy lepke invázió, míg az utóbbinál inkább hatalmas területekkel rendelkező 
országok erdőtelepítési programjainak támogatására kell gondolnunk.  
A telepítések óriási területek esetében jelentős problémát okoznak, amelynek megoldására az 
UAV alkalmazása is felmerült. Ekkor a fák magvát egy speciális géllel együtt egy kapszulába 
helyezik, amelynek súlypontja biztosítja a kapszula függőleges esését. A burkolat külső része 
úgy van kiképezve, hogy az esés közbeni légáramlat a kapszulát a függőleges tengelye körül 
forgásra kényszeríti, ezáltal stabilabb talajra érkezés valószínűsíthető. A talajra esve a kapszula 
– a körülményektől függően – viszonylag stabil helyzetben ér földet és biztosítja a magok 
kikelését.  

 

Csak haladóknak! 

TÁVVEZETÉK FELÜGYELET  

Az UAV-vel végzett távvezeték felügyelet az energiaszolgáltató hálózatok működési 
biztonságának fenntartását, a keletkezett problémák mielőbbi felderítését és hatékony 
felszámolását célozzák. A távvezeték felügyelet meghatározott időszakonkénti olyan 
ellenőrzést jelent, amelyet eddig más módszerrel, többnyire gépjárművel és gyalogosan 
végeztek szemrevételezés céljából.  

 
5 cropcam 



 

A levegőből történő ellenőrzés során az oszlopok állapotáról, leginkább a porcelán szigetelő 
elemek és a vezeték kapcsolatáról kapunk információt. Gyalogos ellenőrzés alkalmával, 
amennyiben kétség merült fel az elemek sértetlenségével kapcsolatban, az ellenőrzést végzőnek 
közelebbről szemügyre kellett venni a kérdéses elemet. Ez jelentős fizikai igénybevételt és 
esetleg biztonsági problémákat is felvethet. A kisméretű UAV helikopterek egy-egy repüléssel 
az adott elemet közelről, a nagy felbontású kamera segítségével teljesen fel tudja mérni és 
pontos képet tud adni az elem állapotáról. Az alkalmazás ideje egy vizsgálat esetében is 
rövidebb lehet, mint személyes tevékenység esetén, viszont egy hosszabb szakaszt figyelembe 
véve már jelentős időmegtakarítás érhető el, ami összességében hatékonyabb munkavégzést 
jelent.   

 

4. kép. Távvezeték felügyelet UAV alkalmazásával. Forrás: internet6 

A porcelán elemek sértetlenségének vizsgálatára számos esetben szükség lehet. Egy-egy 
jelentősen nagyobb vihar után a porcelán szigetelő elemek tönkre mehetnek, amelyeknek az 
állapot felmérése, a hibás elemek kiválasztása jelentős időt, a szolgáltatási időszak kiesését 
jelentheti. Ezért az UAV alkalmazása jelentős működési biztonságot jelenthet a szolgáltatók 
részére.  
Az alkalmazás jellegzetessége kettős. Egyrészt az oszlopok által meghatározottan pont 
megfigyelést kell végezni alacsony magasságban, másrészt a vezeték vonali telepítését követve 
egy megfigyelési sávról beszélhetünk. Az alkalmazott repülőgépek ebben az esetben kisméretű, 
forgószárnyas UAV-ket kell, hogy jelentsen, korlátozott technikai paraméterekkel, de 
megfelelő minőségű fedélzetre installált rendszerekkel, kamerával. A rendszereknek 
alkalmasaknak kell lennie a nagyfeszültségű vezeték közelében végzett huzamosabb idejű, 
tartós munkavégzésre.  

 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET UAV ALKALMAZÁSAI  

Az épített környezet jelenthet jelenkori épületeket, vagy örökölt környezetet, ez utóbbiaknál 
elsősorban az archeológiai lehetőségekre fokuszálunk. Az archeológiai kutatások rendszeresen 
igényelnek légi felvételeket. Ezek általában a kutatások kezdeti, vagy valamely mérföldkőnek 
számító szakaszában történik. A légi felvételek segítségével kirajzolódnak a föld felszínéről 
nem, vagy nem kellően jól látható alakzatok. Ezek többnyire már nem szintülönbségbeli 
eltérések kimutatására, hanem sokkal inkább a korábbi talajmozgásokat generáló építkezési 
nyomok, szabályosságok feltárására irányul. A légi feltételek régészeti feltárásokhoz 
alkalmazott egyik legelső, de bizonyosan a legjellemzőbb példája a Nazca fennsíkon felfedezett 

 
6 Internet: 



 

„vonalak”, figurák, amelyet egy, a meghatározott útvonalától eltérő pilóta véletlenszerűen 
fedezett fel. Az archeológiai kutatásoknak van egy másik vonulata is. A levegőből készített 
felvételek elősegíthetik a nagy területeken már feltárt leletek állapotának felmérését és 
állagának megőrzését is.  

        
5. kép. Zrínyi-Újvár műszeres légi adatgyűjtés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem projektjének7 

keretében elkészített program és a felmérést végző UAV (2013). Forrás: szerző 

Az alkalmazott UAV kritériumának meghatározásában a felmérést végző eszköz paraméterei, 
elsősorban annak tömege és érzékenysége játszanak szerepet. Az archeológiai kutatásokhoz 
használt különböző, általában nagy felbontású eszközök tömege – ahogyan az optikai, 
elektrotechnikai eszközök általánosságban is - folyamatosan csökken azonban 
érzékenységüket, mérési pontosságukat a rezgések alapvetően befolyásolják. Ezért a 
legnagyobb problémát fedélzetre installált eszközök rezgés érzékenysége, illetve annak 
csillapítása okozza.  
Az archeológiai kutatásoknál történő UAV alkalmazásokra már hazánkban is több példát is 
tudunk említeni. Ezek a repülések viszonylag alacsonyan, korlátozott terület fölött kerülnek 
végrehajtásra. Az elkészített képek georeferáltak, a repülések befejezése után kerülnek 
feldolgozásra. A képeket a már meglévő térképekre lehet illeszteni, ortofotók segítségével 3 
dimenziós kép alkotható, vagy különböző programokkal pontos magassági adatok nyerhetők 
ki. A régészeti célból készített felvételek a későbbi feldolgozás és visszakeresés érdekében 
archiválásra kerülnek.  

    
6. kép. Boldogkőváralja légi fotója UAV-vel készítve (2010).  

Forrás: szerző 
Az archeológiai kutatásokhoz áttételesen kapcsolható a jelenkori épített környezetünk 
felmérésére, értékes részeinek tudományos, vagy egyéb célból UAV segítségével történő légi 

 
7 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 



 

műszeres adatgyűjtése. Erre a felújítások, a jelen állapot utókori rekonstruálása, de akár 
turisztikai célokból, vagy csak szépészeti indokkal kerülhetnek végrehajtásra.  
A technikai fejlődés velejárójaként a légi műszeres adatgyűjtéshez szükséges eszközpark egyre 
inkább elérhetővé válik sokak számára. Egy egyszerű, kézből indítható forgószárnyas UAV ma 
már 30 percet is képes a levegőben tartózkodni, miközben nagy felbontású, akár teljes HD 
minőséget is elérő eszközt képes magával vinni.  
A fedélzeten elhelyezett eszközökről letöltött adatokból akár ingyenes szoftverek segítségével 
is tetszetős, a mai kor elvárásainak megfelelő minőségű képet, térképet, 3 dimenziós teret 
alkothatunk épített környezetünk mai állapotáról.    

   

7. kép. Az edelényi Coburg kastély felújítása során UAV-vel készített felvétel, valamint 
egyszerűsített 3 dimenziós képalkotás (2011). Forrás: szerző 

 

Csak haladóknak! 

UAV ALKALMAZÁSA FILMFORGATÁSHOZ  

Az UAV-k alkalmazása megjelent a filmiparban is. A levegőből, repülőgépekkel, 
helikopterekkel készített felvételek már viszonylag korán, a filmezések kezdetén megjelentek. 
Igény mindenképpen volt rá, legfeljebb költségvonzatuk és nehézkes kivitelezésük miatt ezeket 
a lehetőségeket csak a nagyobb produkciók, esetleg a kifejezetten légi felvételekre épülő, 
dokumentumfilm típusú produkciók vállalhatták. Az UAV-k megjelenése új távlatokat, 
nézőpontbeli újdonságot nyújthat mind a produkciókat előkészítő stábnak, mind a készterméket 
a mozikban fogyasztó nézőnek.  
A légi filmezésnél a személyzettel repülő légijárművek UAV-k általi kiváltásának szándéka 
több évtizedes, gyakorlatilag az UAV-k megjelenésével egyidős. Ennek korlátot jelentett az 
UAV-k technikai lehetőségei; a filmipar jelentősen precízebb felvételek készítését igényelte, 
mint amilyeneket az UAV-k fedélzetére hasznos teherként installálható kamerák képesek 
voltak biztosítani. Számos probléma merült fel az alkalmazás precizitásával kapcsolatban is. A 
képek a fedélzeti vibráció miatt sokszor használhatatlanokká váltak, vagy aránytalanul sok 
utómunkálatokat kívántak. Az UAV-k és a filmipar együttes technikai fejlődése azonban mára 
már oda jutott, hogy egyre inkább szokványossá teheti az UAV-k alkalmazását.  
 



 

 
8. kép. Versenyautó filmezése UAV-vel. Forrás: FlyCam8 

 

A HALÁSZAT TÁMOGATÁSA UAV ALKALMAZÁSÁVAL 

A világ élelmiszer termelésének jelenős hányada halászati tevékenységből származik. 
Nyilvánvaló, hogy ebben a tengeri országok játszanak jelenős szerepet, de a nagyobb folyókkal, 
mesterséges halászati telepekkel rendelkező országok is élenjárók lehetnek. Sajnos 
Magyarország részesedése ebben csekély. 
Az UAV-k halászati tevékenységnél történő alkalmazási lehetősége kettős. Az iparág 
fontossága miatt egyrészt a legális tevékenység támogatásában, a költségtakarékosabb, 
hatékonyabb halászat elősegítésében lehet szerepe, másrészt a jogszabályban tiltott, vagy 
engedéllyel nem rendelkező szereplők illegális tevékenységének megelőzésében, vagy 
felderítésében. Az első esetben tisztán kereskedelmi célú UAV alkalmazásról beszélhetünk, 
míg a másodikban hatósági megelőző, felderítő, vagy környezetvédelmi célú közszolgálati 
alkalmazásról. Ez utóbbinak azért is van jelentős szerepe, mert az illegális halászati 
tevékenységek profit hajhászása magasabb működési kockázattal jár, ami miatt a halászott 
terület valódi „lerablásáról” van szó, ami a legális tevékenységet végzők működési 
hatékonyságát is csökkenti. 
Halászati céllal igénybe vett UAV repülésekre ma már több példát is tudunk említeni. A japán 
bálnavadászok illegális tevékenységének bizonyítására - számos egyéb alkalmazás mellett - a 
Greenpeace tett erőfeszítéseket.  

 

9. kép. Japán bálnavadászok megfigyelése UAV igénybevételével. Forrás: Guardian9 

 
8 Previnaire, E. (2012) Flying-Cam, Előadás, RPAS CivOps Conference, Brüsszel, 2012.12.4-5- 
9 www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/01/drones-fight-japanese-whalers 



 

Európában a baszk Aerovision cég Fulmar típusú gépe kifejezetten halászati tevékenységek 
elősegítésére, támogatására szolgál. A működési körzetbe érve a felszállást a hajó orrára szerelt 
katapult segítségével végzik. A Fulmár deklaráltan taktikai feladatok végrehajtására készült, 
speciális kialakításának köszönhetően a feladat befejezését követően legegyszerűbb megoldást 
választva a vízre szállást alkalmazzák. Ezt a felfújható csúszó talpakkal segítik elő, ilyenkor a 
hajtómű beömlőnyílása is elzárásra kerül, a burkolatát az esetlegesen korlátozott látási 
viszonyok miatt jellegzetesen sárgára festették, valamint műholdas helyzetjelzővel is ellátták. 
A Fulmar egyike a világ néhány „vízálló” UAV-jének. A maximális működési ideje a 8 órát is 
eléri, a fedélzetére többféle kamera együttes fölszerelését alkalmazták, így ideális feltételeket 
teremtettek az engedélyezett halászati zónában a halrajok hatékony felderítésére.  

A halrajok mozgása az életterük körzetében folyamatos. A halászat hatékonysága attól függ, 
hogy a hajók megtalálják-e a rajokat, vagy éppen elkerülik azokat. Az UAV alkalmazásával a 
„találati” valószínűség nő, így a hajók rövidebb idő alatt képesek a zsákmányszerzésre. A 
fentiek alapján az UAV-k alkalmazása bizonyosan hatékonyabbá teszi a halászatot. A 
magasabb hatékonyság azonban azt is jelenti, hogy ugyanannyi eszközzel, illetve idő alatt a 
szaporulat számától nagyobb mennyiség is lehalászható, amely az engedélyező hatóságok 
korlátozó tevékenységét is előrevetítheti.  

A Fulmár esetében meg kell jegyezni, hogy a típusnak egyéb alkalmazása is felmerült, így a 
távvezeték felügyelete és az erdőtüzek felderítése is. Ennek ellenére a speciális kialakítása miatt 
ma elsősorban már csak a halászati tevékenység támogatására koncentrálnak..  

TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVEZÉS UAV ALKALMAZÁSÁVAL 

Az UAV eddigi alkalmazásaiból látható, hogy azok rendkívül széles skálán mozognak. 
Közvetve, vagy közvetetten gyakorlatilag az élet valamennyi területén felhasználhatók. A 
település rendezési tervezés, annak hatásának felmérése, illetve a szükséges korrekciók pontos 
felmérése is támogatható UAV alkalmazásokkal. Ez a terület érezhetően közel áll a 
közszolgálati alkalmazásokhoz, azonban az önkormányzatiság elvét vallva inkább a helyi 
lakóközösség érdekeit szolgáló tevékenységről van szó, ezért kerül e fejezetben említésre.  

Egy-egy település hosszú távú fejlődési lehetőségét határozzák meg az elfogadott rendezési 
tervek, amelyek meghatározzák az infrastruktúra fejlesztését, annak ütemezését, a bővíthető 
településrészeket és az utókornak is jelenlegi formájában megőrizni kívánt részeit. Ezek 
tervezéséhez az UAV segítségével készített felmérések, az abból esetlegesen generált 
látványtervek a lakosság pontos és előremutató tájékoztatását, a szakemberek elgondolásainak 
jobb megértését és a véleménynyilvánítás indokoltságát segíthetik elő.  

A rendezési tervek, illetve az életközösségek mindennapjait is meghatározzák. Egy-egy 
beruházás nyilvánvalóan terhelést okoz a környezetnek, a lakóknak, azonban ezzel 
munkahelyek teremtődnek, az ott élők részére hosszabb távon megélhetési biztonságot 
teremthetnek. Ezzel együtt az UAV segítséget nyújthat az utólagos hatások felmérésében, a 
vállalt kötelezettségek teljesítésében és az önkéntes jogkövetés ellenőrzésében.   

 



 

 

11. kép. Egy javításra szoruló áteresz egy település belterületén  
UAV-vel észlelve. Forrás: szerző  

A település rendezési tervezés során az előkészítő és utólagos felmérésekre lehet alkalmazni az 
UAV-ket. Magyarországi példát említve komoly problémát jelent a Balaton partvonalának 
illegális feltöltése, beépítése. Erre az önkormányzatok által igénybe vett repülések rövid idő 
alatt hatékonyan tudják ellenőrizni és még a kezdeti fázisban megelőzni az illegális 
tevékenységeket.  

A területek beépítésének időszakos ellenőrzését az UAV repülések könnyen megoldják. A 
geoinformációs adatbázisokban fellelhető adatokat a légi felvételek adataival egy szoftveres 
ellenőrző program segítségével megegyezőségi vizsgálatnak alávetve egyszerűen 
beazonosíthatók az illegális építési tevékenységek helyszínei.  

   
12. kép. Szabályosan működő hulladéklerakókról készült UAV felvétel.  

Forrás: szerző 

UAV ALKALMAZÁSA A GEOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN 

Az UAV-k geológia területén történő alkalmazása rengeteg lehetőséget nyújt, amely magában 
foglalja a talajszinti és légköri vizsgálatokat. Alapvetően a felszíni talajváltozások nyomon 
követése, azok előre jelzése sok segítséget nyújthat a szakemberek számára. Elsősorban azokon 
a helyeken jelenthet az UAV alkalmazása nagy segítséget, ahol a feladat egyedisége a 
hagyományos megoldások esetén túlzottan nagy háttérbiztosítást, körülményes kivitelezést 
igényelne. Kiváló példája lehet az UAV-k alkalmazásának a sarki területek kutatása, 
állapotuknak a felmérése és változásuk nyomon követése. Ezekhez a feladat jellegétől függően 
kell a felhasználásra tervezett UAV típusát megválasztani. Ez széles skálán mozoghat, egyes 
esetekben bizonyosan elegendő az operatív felhasználásra tervezett, de a sarki, hideg 



 

körülményekhez alakított UAV-k alkalmazása, ám nagy területek, pl. a sarki jég mozgásának 
nyomon követéséhez már stratégiai szintű UAV alkalmazása lehet szükséges.  

   
13. kép. UAV-k a sarki jég kutatásának szolgálatában. Forrás: Daily Galaxy10 

Ezen túlmenően a felhőzet és a légszennyezés mérésében, az ózonréteg változásának 
megállapításában, a változás mértékének előrejelzésében is jelentős szerepet kaphatnak az 
UAV-k. Ezekhez a feladatokhoz nagy magasságban, hosszú ideig nagy távolságokat repülni 
képes, stratégiai feladatmegoldásokra tervezett UAV-k alkalmazása tűnik célszerűnek. Az 
UAV felszerelése a feladat jellegétől függ, a légköri mérésekhez szükséges szenzorokon 
túlmenően különböző spektrumokban dolgozó radarok lehetnek a fedélzetre installálva.  

Ezek az UAV-k képesek lehetnek továbbá a légkör állapotának felmérésére, a páratartalom 
meghatározására, a légköri oxigén és szén-dioxid tartalmának különböző rétegekben történő 
pontos felmérésére, a változás meghatározására is.  

 

14. kép. Légköri műszeres adatgyűjtés UAV-vel. Forrás: Science Direct11 

 

 
10 /www.dailygalaxy.com/my_weblog/2008/03/the-antarctic-r.html 
11 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231008008583 



 

 

Haladóknak! 

Az olvasólecke anyagáról bővebben és részletesebben a következő linken lehet információt 

szerezni: http://www.repulestudomany.hu/kiadvanyok/UAV_handbook_Secon_edition.pdf  

 
 

Ellenőrző kérdések: 
1. Mondjon példákat a drónok kereskedelmi célú alkalmazásaira!  

2. Ismertesse a drónok lehetőségeit a mezőgazdaság területén! 

3. Mondjon példákat olyan archeológiai drón alkalmazásra, amely befolyásolhatja a 
mezőgazdasági tevékenységeket!   

 

 

 
 

 
 

 
 


