
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

a DOE – Generali MyDrone Adatközlő laphoz 

 

Üzembentartó nyilvántartási száma: 

A rovatot akkor kell kitölteni, ha azzal a biztosítást igénylő rendelkezik. Amennyiben ilyen 

azonosító még nincs, a rovatot nem kell kitölteni.  

Biztosított neve:  

Azt a magánszemélyt, vagy magánszemélynek nem minősülő személy (vállalkozás, egyesület, 

alapítvány stb.) nevét kell feltüntetni, aki a szerződés biztosítottja.  

Anyja neve, születési helye és ideje: 

Kötelező megadni, ha a biztosított természetes személy 

Biztosított címe: 

A biztosítottnak a személyi azonosító okmányon, egyéb személyek esetén a közhiteles 

nyilvántartásban megadott címét / székhelycímét kell megadni. 

Levelezési címe: 

Amennyiben az előző rovattól eltér a levelezési cím, akkor itt meg kell adni, ellenkező esetben 

az biztosított címét kell ismételten megadni, vagy „mint lakcím” kitételt kell beírni. 

Adószám: 

Csak a természetes személynek nem minősülő biztosítottaknak kell megadni, ideértve az egyéni 

vállalkozó adószámát is.  

E-mail címe: 

A biztosított kapcsolattársara használt elektronikus címe, amelyre a kötvény és a biztosítási 

tájékoztatók megküldhetők 

Kapcsolattartó: 

A név, telefonszám, e-mail cím megadása akkor szükséges, ha az eltér a biztosított 

személyétől. 

Az ajánlat jellege: 

Amennyiben a DOE a biztosítottra első alkalommal köt biztosítást, az új rovatot kell bejelölni. 

Az igényelt kockázatviselés kezdete: 

Az itt megadott dátum lehetőleg a kitöltést követő legalább 7. napra, vagy tetszőlegesen 

későbbi időpontra essen. Ügyelni kell arra, hogy az UAS üzembentartó ne rendelkezzen 

fedezetlen időszakkal, ezért érdemes a biztosítás megkötését időben kezdeményezni. 

Biztosított pilóta nélküli légijárművek 

Gyártó:  

A gyári drónoknál a gyártó nevét kell feltüntetni. (pld: DJI, Autel, Hubsan stb.) Saját építésű 

modell, vagy drón esetén az üzembentartói nyilvántartásba megadott nevet kell feltüntetni, 

vagy „saját építés” megjelölést kell alkalmazni. 

Típus: 

A gyári drónoknál a típus megnevezését a doboza tartalmazza. Amennyiben ez nem 

megállapítható, vagy saját építésű modell, akkor saját egyedi elnevezést kell feltüntetni (pld 

Jocó-03-x, Linefly, Lepke stb.) 

MTOM:  

A gyári UAS-ok esetén a gyártó által megadott, vagy az UAS kézikönyvében feltüntetett tömeg. 

Amennyiben ezen helyeken az MTOM nem került feltüntetésre. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre az MTOM megadás saját mérési adatok alapján kerül sor.  

Egyedi azonosító szám: 

A drónon, vagy a dobozán általában a vonalkód alatt feltüntetett szám. Saját építésű UAS esetén 

a típusnál megadott egyedi elnevezést kell feltüntetni. Ez a szám, vagy elnevezés mindig legyen 

azonos az UAS nyilvántartásba vételnél megadott egyedi azonosítóként megadott jelzéssel. 

Nyilvántartási jel (kötelező nyilvántartásba vétel esetén):   



A nyilvántartási jelet az ITM adja meg az UAS nyilvántartásba vételi határozatában. 

Amennyiben még nem került sor az UAS regisztrációra, annak tényét kell jelezni. 

A repülési művelet jellege: 

A felsorolt műveleti jellegből kell választani. 

Drónhasználat helye: 

Választható a lakott terület felett, vagy kizárólag lakott területen kívüli helyszín. A DOE által 

szabadidős tevékenységre kötött felelősségbiztosítás, lakott terület felett is érvényes. 

Felhasználási terület: 

A felsorolt területből több is választható. 

Igényelt területi hatály (gazdasági célú UAS műveletek esetén: 

A DOE által szabadidős tevékenységre kötött felelősségbiztosítás hatálya minden esetben EU-

s. 

Az igényelt önrész: 

A DOE által szabadidős tevékenységre kötött felelősségbiztosítás önrésze mindig alap önrészt 

tartalmaz. 

 

A kitöltött adatlapot az antal.csevar@doe.hu címre kell megküldeni a kompetencia 

tanúsítvánnyal (legalább A1-A3 vizsgaigazolvány). Ez utóbbi a biztosítás térítésmentes 

igénybevételéhez szükséges. 

 

Az adatlapot a DOE írja alá szerződőként. 

 

Az UAS üzembentartói és az UAS regisztrációhoz a DOE honlapon nyújtunk segítséget és 

tüntetjük fel az igényléshez szükséges linkeket. 
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