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Drónt teszünk a karácsonyfa alá 

Előrejelzések szerint ebben az évben nemcsak rénszarvasos kötött pulóver, vagy okostelefon lesz 

a fa alatt, hanem drónok is szerepelnek majd a karácsonyi kívánságlistákon. A drónok 

felhasználása a magánemberek és a vállalkozások körében is egyre gyakoribb. Fontos, hogy a 

karácsonyi vásárlási hullám közben se feledkezzünk meg a drónok biztonságos használatáról. 

Ha nem is olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban, de Magyarországon is terjednek a drónok. 

Eddig mintegy száz, kereskedelmi célú drón használatra vonatkozó engedélyt adott ki a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Légügyi Hatósága, és egyre több magánember is vásárol drónokat szórakozás 

céljából is, például a gyermekeinek, vagy jó minőségű légi felvételek készítéséhez. Utóbbi hobbicélú 

alkalmazás esetén jelenleg nem szükséges hatósági engedélyt beszerezni. 

Amennyiben drónnal szeretnénk megajándékozni szeretteinket, számos szempontot kell mérlegelni. 

Például az ár mellett nemcsak a felhasználás célját, a jármű irányíthatóságát, a töltés utáni repülés idejét, 

hanem a hosszú távú költségeket is figyelembe kell vennünk. Egyrészt az első repülési próbálkozások után 

előfordulnak balesetek, ami után meg kell javítani, vagy ki kell cserélni a meghibásodott eszközöket. 

Másrészt minél inkább elmélyülünk a drón használat rejtelmeiben, annál több kiegészítő eszközzel és 

alkalmazással kecsegtetnek a hirdetések, érdemes végiggondolni, hogy hosszú távon szeretteinknek 

megéri-e az ajándék, mert a kiegészítőkre szánt összegek akár egy teljesen új drón árát is elérhetik.  

Fontos odafigyelnünk, hogy a drón meghibásodása komoly károkat, veszélyeket idézhet elő, egy drón 

vezérlése felelősség. A drónokkal kapcsolatos lehetséges kockázatok közé tartozik az ütközés, az anyagi 

károkozás, akár személyi sérülések kiváltása. Egy több kilós eszköz több mint százezer forintos kár 

okozására is képes. Csak olyan helyen reptessük felszállásra kész drónunkat, ahol tudjuk, hogy kisebb 

eséllyel tehetünk kárt emberben, vagyontárgyakban. 

Az üzleti célra használt drónok szintén potenciális veszélyt jelenthetnek a légiközlekedésben, mivel 

meglepően gyorsan, elég magasra tudnak emelkedni a levegőben, így akár egy utasszállító repülőgépben 

is kárt tehetnek. Számos drónt vesznek igénybe mezőgazdasági permetezéséhez, biztonsági 

megfigyelésekhez, hírek, sportesemények felvételéhez. Egy nagyobb méretű drón zuhanás esetén egy 

autó szélvédőjét is képes betörni a súlyával. 

Drónok az Allianznál 

A drónok kereskedelmi célú felhasználására már van lehetőség felelősségbiztosítást is kötni. A 

felelősségbiztosítás megkötésére többek között az ipari tevékenységet, a mezőgazdasági felmérést végző, 

filmezést, vadszámlálást, elektromos vezeték ellenőrzését, média- és oktatási tevékenységet folytatóknak 

van lehetőségük. A felelősségbiztosítás fedezi a harmadik személynek okozott károkat, és kiterjed az élet 

elvesztésével, testi épséggel, egészséggel kapcsolatos sérelmekre. 

A drónok a mezőgazdasági kárrendezésben is hasznosnak bizonyulnak, a nehezen bejárható vagy nagy 

kiterjedésű területek vizsgálatát segítik elő. Felvételeik egyedi perspektívából átfogó, és részletes képeket 

tudnak közvetíteni, ezáltal a kár kiterjedésének, a kár eloszlásának és egyes esetekben a kár keletkezési 

okának felméréséhez járulnak hozzá az Allianz kárrendezési folyamatában. 
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Az Allianzról 

Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  

A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 

támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.  

2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 

eredményt ért el. 

Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, 

valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a 

Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 15 

százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 
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