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DOE tagkártya célja, használatának rövid bemutatása 
A Drónpilóták Országos Egyesülete taggyűlési határozatban fogadta el az egyesületi tagok 
részére kiadható tagkártya szabályzatát. 

A tagkártya célja, hogy az egyesületi tagok ezzel igazolhassák aktív egyesületi tagi 
státuszukat, a kártyán szereplő QR-kódon keresztül a felelősségbiztosításuk meglétét és 
annak kötvényszámát, ezek összességével kifejezzék elkötelezettségüket a jogkövető 
felhasználás iránt, valamint a tagkártya másik oldalán szerepel a az UAS kompetencia 
tanúsítvány, mely szintén a törvényi kötelezettségnek megfelelést igazolja. 

A tagkártya segítségével könnyebben vagy exkluzív módon vehetők igénybe az egyesületi 
Előnyprogram elemei: partnerek kedvezményei, rendezvényeken való részvétel, oktatási 
pályázatok, 

A tagkártya kiváltását követően a kártyát postai úton, vagy személyesen veheti át az igénylő. 
A kártyán szereplő információk részletes leírása a ’Tagkártya grafikai felépítése, arculati 
elemei’ című fejezetben olvashatók. 

Annak érdekében, hogy a kártya előállítása gazdaságos legyen, valamint konkrét lejárat 
nélkül, hosszabb távra is használható legyen, nincs érvényességi dátum szerepeltetve a 
kártyán. A kártya a rajta szereplő információk által tájékoztat arról, hogy önmagában a kártya 
nem igazolja az aktív egyesületi tagi státuszt. Ennek pontosításához a kártyán szereplő QR 
kódon keresztül megnyitható tagi adatlap használható. (nem teljes, GDPR alapján korlátozott, 
de nyilvános, azonosításra alkalmas adatok) 

DOE Előnyprogram bemutatása 
Az Előnyprogram célja, hogy az egyesületi tagoknak kedvezményeket, extra lehetőségeket 
nyújtson a tagság további előnyei mellett. Ennek érdekében az egyesület oktatási 
pályázataira, rendezvényeire, valamint a partner cégeknél elérhető kedvezmények 
igénybevételéhez a tagi kártya használható azonosítás és jogosultság igazolás céljából. 



Milyen kedvezmények, előnyök vehetők igénybe 
 Rendezvények, versenyek, egyéb események 

 Oktatási pályázatok, tanfolyamokon vizsgákon való részvétel támogatása 

 Biztosítási akciók a tagdíjba épített hobby biztosításon felüli további biztosítások 
kötésénél 

 Kedvezményeket nyújtó partner cégek szolgáltatásaira, termékeire való 
kedvezmények igénybevétele 

 

 Az Előnyprogramban aktuálisan elérhető lehetőségek és azok részletei minden 
esetben külön tájékoztatás alapján vehetők igénybe. Ezek összetétele, 
igénybevételének módja és korlátai változhatnak.  

 Hol lehet megtalálni az aktuális előny, vagy kedvezmény tételeket 
 Az Előnyprogram aktuálisan elérhető kedvezményei, azok feltételei a DOE.hu oldalon, 

e-mail hírlevélben, az egyesület facebook oldalán kerülnek meghirdetésre.  

 Hogyan csatlakozhat előnyt adó partner a DOE tagkártya előnyprogramhoz 
 Előnyt adó partnernek azt a vállalkozást vagy szervezetet nevezzük, aki a DOE aktív 

tagi státusszal rendelkező egyesületi tagjainak megadott százalékban, összegben, 
vagy más tételben és feltételek alapján, az Előnyprogram keretében, 
kedvezményeket, lehetőségeket nyújt. 

Előnyt adó partnernek az Egyesület vezetőivel kötött szándéknyilatkozattal lehet 
jelentkezni. 

 

DOE tagkártya igénylésének feltételei, igénylés menete 
A tagkártya igénylésének menete aktuális formában az Egyesület honlapján kerül 
közzétételre. 

Aktív tagi státusz igazolása, tagi adatbázis tagkártyával kapcsolatos felépítése 
A tagkártya igényléséhez szükséges az aktív egyesületi tagi státusz igazolása. Ez a 
tagdíj befizetésének igazolásával történhet. A tagdíj befizetés visszaigazoló levele (új 
jelentkezés vagy éves tagdíj befizetése), az utalás bármilyen banki igazolása, vagy 
más tagi regisztrációt bizonyító módszer segítségével igazolható az aktív státusz. 

Tagkártya igényléshez szükséges minimális adatok 
Név 

Településnév 

Biztosítás kötvényszáma (250g alatt nem kötelező) 

UAS kompetencia tanúsítvány (A1-A3 minimum, A2) 

UAS üzembentartó regisztrációs adat 

Postázási adatok, vagy az aktuálisan választható egyéb átvételi mód megadása. 



 További opcionálisan megadható adatok 
 UAS nyilvántartásba vételi száma 

 Tagkártya igénylés felületének leírása, technikai háttere 
A tagkártya igénylés a DOE.hu honlapon belül történik, részben automatikus. 
Biztostjuk a tagság megfelelését a törvényi kötelezettségeknek. 

Az igénylőnek be kell jelentkeznie a honlapba az előzetesen regisztrált azonosítóinak 
segítségével. Kérjük, hogy minden adatmező kitöltésre kerüljön, kompetencia 
tanúsítvány feltöltéssel (pdf).  

A későbbi fejlesztéseket követően a tagkártya igénylés menüpontban lehetséges az 
igénylő felület kitöltése. A tagkártya igénylő rendszer a DOE.hu honlap részét képezi, 
adatbázisuk közös. 

A honlap és az azt kiszolgáló szerver mindig a legfrissebb rendszer verziókkal, 
frissítésekkel van biztosítva. Biztonsági mentés naponta vagy gyakrabban készül. 

Az adatbázishoz hozzáférő személyek vagy szervezetek (adminisztrátor, web 
fejlesztő, DOE illetékesek) a GDPR- részben vannak feltüntetve.  

 Igénylési folyamat ismertetése 
Egyesületi tagdíj befizetése a doe.hu oldalon. 

Tagi adatlap kitöltése. / Levelezési címre történik a postai kézbesítés/ 

(weboldal fejlesztései után) Tagkártya igénylő oldal felkeresése, igénylési űrlap 
kitöltése. Tagkártya átvételi mód kiválasztása. Igénylés beküldése. Tagkártya átvétele. 

Tagkártya gyártása, postázása 
 A tagkártya gyártásának részletei 

A tagkártyák gyártása több beérkezett igénylés esetén együttesen történik, vagy egy 
előzetesen közzétett időszak végén indul meg. Ennek célja, hogy a gyártási és 
postázási feladatok költség és idő szempontjából egyaránt minél előnyösebbek 
legyenek. 

A tagkártyák kivitelezésével megbízott cég minden esetben minőségi és ár 
szempontok alapján kerül kiválasztásra, és időközönként megvizsgálásra kerül, hogy 
van-e más, előnyösebb ajánlat. 

A kártyák gyártási folyamatának elindulásáról értestést kapnak az igénylők.  

 Tagkártya átvételének módjai 
A tagkártyák átvételére az alábbi módok lehetségesek: 

- Postai szállítás (levél küldemény, csomagpont, csomagautomata) 
- Személyes átvétel előre egyeztetett módon 

A postázási díjak a szállítási mód függvényében változhatnak. Az aktuálisan elérhető 
szállítási módok a kártya rendelés leadásakor vannak meghirdetve. 



Lejárt, sérült, elveszett kártya cseréje 
A tagkártya megrongálása, elvesztése, vagy az Egyesületi tagság megszűnése esetén a 
tulajdonos bejelentési kötelezettséggel rendelkezik. Az egyesület elérhetőségein (e-mail, 
honlap, Facebook, …) lehetséges bejelenteni a kártyával kapcsolatos változásokat. A tagdíj 
fizetésének elmulaszta az aktív státusz megszűnését, ezzel érvényességét veszíti. 

 Igény bejelentés menete 
 info@doe.hu  

(webfejlesztést követően) A kártya pótlásának igényt doe.hu honlapon kell bejelenteni. Erre a 
célra külön űrlap található a tagi bejelentkezést követően. 

 Új/csere kártya igénylésének menete 
  info@doe.hu 

  (webfejlesztést követően) Bejelentkezés a doe.hu oldalon a tagi fiókba. 

  Tagkártya oldal megnyitása. 

  Változás bejelentése menüpontban a kártya elvesztésének, sérülésének bejelentése. 

  Új kártya igénylés űrlap megnyitása, kitöltése. 

  Átvételi mód megadása az aktuálisan közzétett lehetőségek közül. 

  Kártya átvétele. 

 

Tagkártya grafikai felépítése, arculati elemei 
A tagkártya aktuális grafikai megjelenése, a kártyán szereplő adatok változhatnak. Erről a 
tagkártya igénylése során tájékozódhat. 

Tagkártya elő és hátlapján szereplő adatok 
  Kötelező elemek 

  Előlap 
DOE logó 

Tagkártya megjelölés 

A sorozatszám egyedi formátumban kerül a kártyára 

Tulajdonos neve 

QR kód 

 

Hátlap 
UAS kompetencia tanúsítvány 

  Opcionális elemek  
Cégek esetében a kompetencia tanúsítványt céges logó helyettesíti, kérjük a 
megjelölt helyre feltölteni (pdf, vagy jpg formátumban) 



 Grafikai terv, elrendezés 
Előlap 

                                             

 

Hátlap 

    

 

 QR kód generálásának menete, kártyán való elhelyezése, működése 
A QR kód célja, hogy a tagkártya kibővített információkat hordozzon biztonságos 
módon. A QR kód beolvasásával a doe.hu oldalon megnyílik a tagi adatlap 
tagkártyához rendelt elemeit tartalmazó oldala. Korlátozott személyes adatok, amely 
megfelel a GDPR erre vonatkozó szabályainak. 

A QR kódot a tagkártya igényléskor vagy azt követően generálja az informatikai 
rendszer. A QR kód tagi adatlap tagkártya oldalának URL-jét tartalmazza. 

Ennek célja a honlapon megjelenített adatok védelme, valamint az, hogy a kártyát 
ténylegesen kézben tartó személy tudjon további információkhoz jutni a kártya 
tulajdonosával kapcsolatosan. (törvényi kötelezettségeknek való megfelelés) 

A QR kódot követően nyílik meg a kibővített adatlap, mely tartalmazza a tag összes 
nyilvános adatát: név, lakhely (város), A1-A3, A2 vizsga sorozatszáma és képe, 
kötelező biztosítás kötvényszáma, kockázatviselés kezdete, biztosító neve, 
üzembentartó regisztrációs száma, opcionálisan az üzemeltetett drónok regisztrációs 
száma. További adatok is lehetségesek az aktuálisan elfogadott tagkártya 
szabályzatnak megfelelően. 

Tagkártyához szükséges tagi adatok bekérésének menete 
A tagkártya igénylés a doe.hu honlapon lehetséges a tagi bejelentkezést követően a tagkártya 
igénylő oldal megnyitásával. 



Igénylési űrlap és adatbázis működése 
A tagkártya igénylő űrlap tájékoztatást ad arról, milyen adatok szükségesek kötelező 
és opcionális módon a kártya igényléséhez, valamint a kártyán szereplő URL 
segítségével megnyíló tagi adatlaphoz. 

Az adatbázis a honlappal közös rendszer részét képezi, melynek biztonsága mindig 
garantált. Az adatbázishoz csak a GDPR szabályzatban megadott személyek férhetnek 
hozzá. 

 Kötelező és opcionális tételek 
 Kötelező elemek 

Név 

Lakhely településneve 

A1/A3, A2 kompetencia feltöltése (pdf) 

Biztosítás kötvényszáma 

Üzembentartó regisztrációs száma 

 

Opcionális tételek 
Regisztrált drónok típusa és regisztrációs száma 

QR kód működése 
 A tagkártyán szereplő QR kód célja a kártyabirtokos egyedi (részleges) tagi adatlapjának 
elérése. 

Aktív és passzív tagi státusz esetén 
A QR kód beolvasásával megnyílik a kártyabirtokos tagi adatlapjának hozzáférés 
ellenőrző felülete.  

Az egyesület tag tagi státusza alapján a megnyíló adatlap azonnal tájékoztatást ad 
arról, hogy aktív tagja-e az egyesületnek, vagy éppen passzív vagy törölt tagi 
státuszban van. 

 Megjelenítő felület leírása 
A tagi adatlap célja, hogy gyors tájékoztatást adjon a kártya birtokosának DOE 
egyesületnél nyilvántartott adatairól, valamint a törvényi kötelezettségek 
fennállásáról. 

A tagi adatlap csak a QR-kódon keresztül elérhető URL segítségével nyitható meg. Az 
internetes keresők nem érik el annak adatait. 

 Megjelenített adatok 
Név 

Lakhely településneve 

A1/A3, A2 kompetencia száma 

Biztosítás kötvényszáma, /250g alatt nem kötelező 



Üzembentartó regisztrációs száma 

 

Opcionális tételek 
Regisztrált drónok típusa és regisztrációs száma 

 

Tagkártya adatainak kezelése 
 GDPR 

Tömör szabályzat az adatkezelésről, utalva a DOE általános GDPR szabályzatára, azt 
kiegészítve a kártyával kapcsolatos külön rendelkezésekkel. 


