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Az előadás felépítése

1) A pilóta nélküli légi járművekről…

2) A vízről egy laikus szemüvegén keresztül…

3) Miben segíthetnek a drónok?



Bevezetés

„Ha azok, akiket vízért küldenek, 

legelőször a saját szomjukat 

oltják: a sereg egészének nagy

kínt okoz a szomjúság.”

Szun-ce: A háború művészete

"A Víz képes rá,

hogy emberek nélkül 

létezzen, 

de az emberek víz nélkül, 

csak pár napig tudnak életben 

maradni." 

„A drónok mára a 

hétköznapjaink részévé

váltak és az elkövetkező       

években további széleskörű 

növekedésre számítunk egyre 

több iparágban.”

Prof. Dr. Palkovics László  
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Ahogyan az „átlag” 
ember látja…

(…és amire [még] képes)

pusztít,
robbant,
megfigyel,

lefotóz, 
lefilmez,
kárt okoz,
veszélyes,

szállít,
permetez,
térképez,
keres, kutat,
jelzést, 
figyelmeztetést ad,
időjárást felderít,
életet ment,
megkönnyíti a …



A vízről…

Néhány ezer évvel ezelőtt Rómában, a víz beszennyezése a legnagyobb 
bűncselekmények közé tartozott. 

A Föld vizeinek mindössze csupán 2-3%-a friss, iható víz… 

A megnövekedett lakosság létszám, az ipari hulladékok és a mezőgazdasági vegyszerek, 
mind szennyezik a vízforrásokat.

Jól gazdálkodunk a vízzel?

1948. május 6. Strasbourg - “Európai Víz Charta” 12 pontja…

VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

• a vízminőség rendszeres vizsgálata, értékelése és 
minősítése;

• műszaki beavatkozások végrehajtása

• szennyezések elleni védekezés vagy vízminőségi 
kárelhárítás



Megoldási lehetőségek

a vízminőség rendszeres
vizsgálata, értékelése és minősítése



Megoldási lehetőségek

szennyezések elleni 
védekezés vagy 
vízminőségi kárelhárítás



Összességében megállapítható, hogy napjaink

„divateszközének”, a drónoknak egyre inkább

felértékelődik a szerepe a természeti

katasztrófák csökkentéséért vívott „harc”-ban, a

bekövetkezés után pedig a hatékony

kárelhárításban.



Felhasznált irodalom

A diasor elkészítésében felhasznált

és kivetített ismeretanyag

hivatkozásrendszere megegyezik az

általam megírt, az előadás címével

azonos című, hamarosan megjelenő

publikáció hivatkozásaival.
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