
Távérzékelési feladatok végrehajtása a Vízügyi szektorban RIEGL RiCOPTER eszközzel

2021. szeptember 2.



Előzmények
o „Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00016 számú projekt keretében

o Az OVF és a VIZITERV Environ Kft. között együttműködési és üzemeltetési megállapodás (2019. augusztus 23.)



RiCOPTER rendszer

Akkumulátor típusa: 8 cellás, 12500 mAh-s Li-Po
Az akkumulátorok teljesen feltöltve 33,6 V-osak
Felszállni 33,3-33,6 V között szabad
29 V-nál abba kell hagyni a missziót
28.5 V – üres akkumulátor



Pontsűrűség meghatározása



Üzemeltetési tapasztalatok: Engedélyeztetés

Az engedélyeztetések esetében meghatározó az üzemeltetési kategória, jelen esetben a nyílt kategória (A3 pilóta

vizsga) C3 osztályában (VLOS-ban (látótávolságon belül), maximum 120 méteres magasságig, kizárólag lakott

területen kívül, min. 150 méter távolságot tartva az épületektől, emberektől).

A 2021. évi feladatterv előkészítése
keretében a hazai szabályozásnak
megfelelően elvégeztük a szükséges
adminisztrációs, regisztrációs
feladatokat a szabályszerű
üzemeltetés érdekében, az alábbiak
szerint:

− Drónkezelői pilótavizsgát 2021.
március 10-ig megszereztük.

− VIZITERV Environ Kft. mint
üzemeltető regisztrációját
elvégeztük, a regisztrációs
dokumentumot 2021. április 1-én
adták ki.

Az üzemeltetéshez szükséges
RiCOPTER regisztrációt, mint
tulajdonos az OVF végezte.
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Üzemeltetési tapasztalatok: Engedélyeztetés

Forrás: www.legter.hu

Az UAS-művelet végrehajtásához szükséges repülési engedélyeket, engedélyezési eljárásokokat – a felmérendő terület 
elhelyezkedésének függvényében – az alábbi csoportokba oszthatjuk:

Korlátozott, veszélyes és tiltott légtér: Repülési engedély nem kérhető, ezekben a légterekben tilos repülni.

Lakott terület: Nyílt kategóriában való üzemeltetés esetén engedély nem kérhető!

Reptéri irányító körzetben (katonai repülőtéri irányító körzet vagy forgalmi tájékoztató körzet): Eseti
légtér igényléssel (engedélyezéshez szükséges: biztonsági felmérés, repülőtéri hozzájárulás). Az eseti légtér 7 napra
igényelhető, az igénybevétel előtt min. 30 nappal. A légtér aktiválása igénybevétel előtt 30 perccel, a repülés
szervezéséért felelős személy által.

Határtérségekben, katonai
műveletek céljára igénybe vett
légterekben: Speciális eset, eseti
légtér igénylésre nincs lehetőség
(átfedő légterek miatt). Ugyanakkor a
Honvédség ad ki repülési engedélyt.
Jellemzően minimum 2 héttel az
igénybevétel előtt célszerű megkérni az
engedélyt, jelenlegi gyakorlat szerint
30 napra is megadják az engedélyt.
Ebben az esetben a katonaság
intézkedik a légtér aktiválásáról,
deaktiválásáról.



Üzemeltetési tapasztalatok: Engedélyeztetés

Forrás: www.legter.hu

Az UAS-művelet végrehajtásához szükséges repülési engedélyeket, engedélyezési eljárásokokat – a felmérendő terület 
elhelyezkedésének függvényében – az alábbi csoportokba oszthatjuk:

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér: Eseti légtér igényelhető, szabályozásban nem történt
változás az előző évhez képest. Az engedélyt 30 napra adják meg, célszerű legalább 40 nappal előtte igényelni az
ügyintézési idő elhúzódása miatt (NPI ad hozzájárulást). A hozzájárulás megléte esetén a légtér igénybevétele a
MyDroneSpace applikációval történhet.

Nem korlátozott légterek: Előző kategóriákba nem sorolt légterek. MyDroneSpace applikációval, online

engedélykérés. Regisztráció szükséges.

Távérzékelési engedély

Adatszolgáltatás a Lechner 
Tudásközpont részére



− Vízügyi alapfeladatok ellátásához kapcsolódó felmérések végzése (tározók, csatornák, töltések, hullámterek, stb.)

− A LIDAR gyári beállításának (850 kHz) megváltoztatásával (100 kHz) és a repülési magasság növelésével elértük, hogy egy

felszállás alkalmával mintegy 60-80 ha terület mérhető fel, a megfelelő pontsűrűség (kb. 30 pont/m2) megtartása mellett.

− Igy a rendelkezésre álló 3 db akkuszettel kb. 180-240 ha (300 ha) mérhető fel (nem vonalas létesítmények esetén).

− Hatótávolság < 1 km

Gyakorlati üzemeltetési tapasztalatok



Felmérések végrehajtása 2020

~ 4000 ha



Felmérések végrehajtása 2021

~ 8000 ha



Gyakorlati üzemeltetési tapasztalatok

Feldolgozás

− A Reigl szoftvercsomagja (RiWORLD,

RiPROCESS, RiPRECISION,

SDCIimport) nélkülözhetetlen, de nem

elégséges. (Osztályozás, EOV

transzformáció)

− Idő és gépigényes folyamat



1.071.562 m2 ~ 86 pont/m2

Eredmények I.



1.071.562 m2 ~ 86 pont/m2

Eredmények I.



Eredmények II.

Darabszám 268.000
Minimum -0.126
Maximum 0.101

Átlag eltérés 0.003
RMS 0.044

300 ha



Eredmények III.

20 ha



Eredmények III.

20 ha



RiCOPTER költségek

Sorszám Költségelem megnevezése Összeg [bruttó Ft] Megjegyzés

1. Felelősség biztosítás éves díja 70.000 /1 év

2.
Szállítmány biztosítás éves díja
(Gépkocsival történő szállításra vonatkozik)

3.080.000 /1 év

3.
Vagyonbiztosítás elemi tűzkár (telephelyi 
tárolásra vonatkozóan)

27.582 /1 év

4.
Tervszerű megelőző karbantartási program 
(RiCOPTER drón)

5.181.600
/1 év vagy 100 repült óra. Szállítási díjakat nem
tartalmazza. Az esetlegesen szükséges javítás költségeit
nem tartalmazza.

5.
Tervszerű megelőző karbantartási program 
A csomag (VUX-1LR lézerszkenner)

2.029.460
/2 év vagy 3.000 óra szkennelési üzemidő. Szállítási
díjakat nem tartalmazza. Az esetlegesen szükséges javítás
költségeit nem tartalmazza.

6.
Tervszerű megelőző karbantartási program 
B csomag (VUX-1LR lézerszkenner)

6.324.600
/10 év vagy 15.000 óra szkennelési üzemidő. Szállítási
díjakat nem tartalmazza. Az esetlegesen szükséges javítás
költségeit nem tartalmazza.

7.
Üzemeltetési költség mindösszesen 2020. 
I.-IV. negyedévben

10.006.372

Felmérési feladatok költsége (bérköltségek (2 fő) + dologi kiadásokat (gépkocsifutás, stb.) 
Engedélyeztetéssel összefüggő költségek

Feldolgozás költségei



Összefoglalás:

- A felmérések végrehajtása több tényező egyidejű teljesülése esetén hajtható
végre (engedélyek megléte (repülési engedély (területenként eltérő eljárások),
távérzékelési engedély), időjárás (egy felmérés 1-2 nappal tervezhető előre nagy
biztonsággal, nyilván évszaktól függ), hibátlanul működő eszközök,
kezelőszemélyzet)

- Fentiek elvégzése meglehetősen sok adminisztrációs feladatot jelent
- Nagy gondot kell fordítani a felmérendő területek kijelölésére
- Alapos tervezést igényel a felmérési időszak meghatározása, meghatározó a

VIZIG-ekkel való együttműködés!



Köszönöm a figyelmet!


