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BEVEZETÉS
1
 

 

Háborúk, fegyveres összetűzések voltak, ma is vannak és nagy valószínűséggel a jövő-

ben is lesznek. A gépesített hadseregek számára a különböző rendeltetésű, védettségű és 

harci képességű harcjárművek egész arzenálját fejlesztették ki az elmúlt több mint száz 

évben a harc megvívásához. A páncélvédettségtől, a tűzerőtől, a szállítandó harcosok 

számától, vagy a szállíthatóságtól függően a nehéz harckocsiktól a könnyű, csapatszállí-

tó járművekig igen sokféle technikai eszközfajta jött létre, amelyekből olykor saját 

fegyvernemek alakultak ki. A korszerű viszonyok között a nagy mozgékonyságú, repü-

lőgéppel szállítható páncélozott harcjárművek térnyerésének lehetünk tanúi, mivel a vi-

lág különböző válságterületein ezek tömeges alkalmazására van szükség a béketeremtő, 

békefenntartó missziókban. Súlyos problémaként jelentkezik ugyanakkor az, hogy a 

szállítási, konvojkísérési, vagy a felderítő feladatok végrehajtása során a közvetlen földi 

támadások, valamint az aknákkal és egyéb, házilag készített robbanóeszközökkel végre-

hajtott terrorcselekmények óriási személyi és anyagi veszteségeket okoznak a csapatok-

nak. 

 A kutatási témámat négy évvel ezelőtt határoztam meg. A címbe tudatosan került be-

le a többek által nem kívánatosnak tartott „különös tekintettel‖: „különös tekintettel a 

békefenntartó missziók biztonságának a növelésére‖. A hosszú cím e része újra és újra 

figyelmeztet, hogy munkám nem öncélú. Próbálom a mielőbbi gyakorlati felhasználás 

szemszögeiből értékelni kutató-fejlesztői tevékenységem részeredményeit. Doktori kép-

zésem alatt sajnos újabb, magyar vonatkozású, szomorú aktualitása is lett az útszéli 

bombák elleni célkitűzéseimnek. In memoriam: 

Nagy Richárd (2004 Irak) 

Kovács Gyula (2008 Afganisztán) 

Nemes Krisztián (2008 Afganisztán) 

Pappné Ábrahám Judit (2010 Afganisztán) 

Kolozsvári György (2010 Afganisztán) 

                                                

1 Az értekezésben szereplő, idegen nyelvű forrásanyagokból idézett szövegek magyar fordításai, a vasta-

gon szedett kiemelések, illetve a rövidítések lábjegyzetei a szerzőtől (Koleszár Béla – továbbiakban Kol.) 
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Afganisztánban a merényletek száma nem hogy csökkenne, hanem sajnos tovább nő. A 

halálos áldozatok száma 2001-től (12) is rendszeresen emelkedett, 2009-ben 521-en, 

2010-ben 711-en estek el. [1] 

 Értekezésem elején le kell szögeznem, hogy nem vagyok katona. Sorkatonai szolgá-

latom letöltése után már civilként, a munkahelyi beosztásom alapján, katonai járművek 

tervezőjeként
2
 kerültem mindennapi kapcsolatba a harcjárművekkel. A tervezett jármű-

veinknek nagyon sok követelménynek kell megfelelniük. Sajnos nem ritka, hogy ezek a 

követelmények, előírások, tesztfeltételek nem teljesen aktuálisak. Ennél is sokkal gyak-

rabban fordul elő, hogy a kész járműveket – leginkább kényszerből – másra alkalmaz-

zák. Az is megtörténik, hogy „menet közben‖ változnak meg a bevetés körülményei, 

előre nem várt fenyegetettségek jelentkeznek. Mi, konstruktőrök csak utólagos vissza-

jelzések alapján tudjuk meg, hogy milyen további veszélyeket figyelembe véve kellett 

volna terveznünk. Előfordult, amikor a médiákból megalapozatlan kritikákkal illettek 

minket. Ilyen volt például az ausztriai Formatban megjelent írás [2], amelyben a felülről 

nyitott tornyunkat kritizálták, pedig termékpalettánkban nagy a választék, mi a megren-

delő igényei szerint szállítunk. A jobb védelem természetesen többe kerül. Ráadásul a 

súlytöbblet egy nem kívánatos láncreakciót indíthat be, ami akár egy nagyobb teherbírá-

sú (még drágább) jármű választását kényszerítheti ki.  Legrosszabb helyzetben mégis 

a felhasználók vannak, akik azzal a járművel, illetve felszereléssel végzik a kapott fel-

adataikat, ami az adott időszakban rendelkezésükre áll. 

 Munkámban szerettem volna a robotfogalmat újraértelmezni, vagyis egy olyan robot-

fogalmat alkotni, amely egyaránt alkalmazható a hétköznapi értelemben használt robo-

toktól az androidokon keresztül a felügyelet nélküli mozdulatlan szenzorokon át a 

szoftverrobot eszközökig mindenre. E törekvésemet minduntalan aláásta az a tény, 

hogy bárhonnan közelítettem meg a fogalmat, vagy azzal szembesültem, hogy a felosz-

tások tökéletessége értelmetlenné teszi őket, vagy mindig találni egy-két kivételt az 

adott kategória alól, ami nem illik a fogalom alá. 

 Ványa László definíciója szerint a szárazföldi mobil robot egy „olyan hajtott, hely-

változtatásra képes mobil eszköz, amelyen nincs emberi személyzet a fedélzeten.‖ [3] 

Kucsera Péter megállapítása: „Ez a definíció feloldja a távvezérelt eszközök és a robot 

fogalmának ellentétét, mivel itt nem szerepelt a programozott automatikus működés kri-

                                                

2 General Dynamics European Land Systems-Steyr GmbH [4] 
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tériuma. Ember nélküli szárazföldi mobil robotok, azaz UGV
3
-k katonai alkalmazása 

olyan környezetben különösen indokolt, amely ember számára valamilyen okból nem 

megközelíthető (pl.: harci gázzal vagy nukleáris sugárzással szennyezett), vagy nagyon 

kockázatosan megközelíthető, elaknásított vagy erősen őrzött terület. Nem háborús ka-

tonai – pl. békefenntartó, terrorellenes – műveletekben UGV-k alkalmazásával az em-

beráldozatok száma szintén jelentősen lecsökkenthető.― [5] 

 Az aszimmetrikus hadviselés keretei között ugyan mindegyik, a műveleti területeken 

használt robotnak meg van a maga helye, de ez nem elég. Kutatnunk kell, és ki kell dol-

goznunk az egyes robotok együttműködésének, akár szó szerinti összekapcsolásuknak a 

lehetőségeit.  

 

 

Mindezeknek megfelelően munkám során a következő célokat tűztem ki: 

1. Elemezni a missziókban szolgálatot teljesítőket fenyegető veszélyforrásokat, és iga-

zolni, hogy a nemzetközi összefogás és technikai fejlesztések ellenére fokozódó fenye-

getettség mellett a házi készítésű alkalmi robbanóeszközök okozta veszteségnövekedés 

a robotjárművek alkalmazásával megállítható, illetve csökkenthető. 

2. Igazolni, hogy a robotjármű-technológia elért eredményeinek adaptálása a katonai 

járműoszlopok és a speciális missziós alkalmazások viszonyai között javulást hozhat 

ezen a területen, ami a megóvott emberéletek számában közvetlenül mérhető lesz. 

3. Megvizsgálni a vegyes járműoszlopok létrehozásának szervezeti, műszaki, kommu-

nikációs és vezetési feltételeit, követelményeket kidolgozni megvalósításuk érdekében. 

4. A témához szorosan kapcsolódóan kutatni és bemutatni a robotok katonai alkalmazá-

sának etikai, jogi aspektusait, különös tekintettel az autonómia és a fegyveralkalmazás 

kérdéseire, mivel ezen terület fehér foltnak számít a hadtudományi kutatásokban.  

                                                

3 UGV - Unmanned Ground Vehicle ~ személyzet nélküli földi jármű (robot) 
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Kutatásaim során a következő kutatási módszereket alkalmaztam: 

Széleskörű kutatómunkát folytattam az értekezés témájával kapcsolatos hazai és külfö l-

di szakirodalmi források között. A nyomtatott és elektronikus forrásanyagok rendszere-

zésével és feldolgozásával bővítettem kutatási céljaim eléréséhez szükséges szakismere-

teim körét. Konzultációkat folytattam a harcjármű-konstrukciók tervezésében, gyártásá-

ban, tesztelésében, a katonai műszaki eszközök alkalmazásában jártas szakemberekkel, 

missziós feladatokban részt vett katonákkal. 

 Hallgatóként és előadóként részt vettem több – az értekezésem témájához kapcsoló-

dó – hazai és nemzetközi tudományos konferencián. Kutatási eredményeimet rendszere-

sen publikáltam szakmai kiadványokban, valamint tudományos előadások formájában. 

Munkahelyemen is igyekeztem minden, a témámhoz kapcsolódó információt, irodalmat 

összegyűjteni, rendszerezni.  

 

A kitűzött célok elérése érdekében értekezésemet az alábbi fejezetek szerint építet-

tem fel: 

I. fejezet: Elemzem a missziókban szolgálatot teljesítő harcjárműveket jelenleg fenye-

gető veszélyeket, a járművek, illetve oszlopmenetek kockázati tényezőit, kiemelt figye-

lemmel a legtöbb áldozatot követelő IED támadások jellemzésére. 

II. fejezet: Rámutatok a harcjárművek továbbfejlesztése körüli nehézségekre, majd 

megoldásként javaslatot teszek a valós méretű szárazföldi robotok alkalmazására. Rend-

szerezem az előnyöket, ill. hátrányokat, megfogalmazom a robotjárművek informatikai 

részegységeivel szemben felállítandó követelményrendszert, majd a térinformatika ro-

botoknál való alkalmazási lehetőségeit. 

III. fejezet: Megvizsgálom a harctéri robotok között meglévő és perspektivikus kapcso-

latrendszert, javaslatot teszek további együttműködési formákra, a szimbiotikus alkal-

mazások megvalósítására. 

IV. fejezet: Modellezem a vegyes, tehát humán és robotjárművek alkotta oszlopmene-

teket. Kitérek a robotplatformok felépítésére, ill. az autonómiájuk különböző fokai sze-

rinti alkalmazási lehetőségeire. Kiemelt figyelemmel foglakozom a biztonság kérdései-

vel, a robotjárművek közúti közlekedésben való (jövőbeni) engedélyeztetésének a ne-

hézségeivel. 
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V. fejezet Kritikai elemzésnek vetem alá a jelenleg meglévő sokféle robotfogalmat, 

vizsgálom a robotok, ill. önműködő fegyvereik bevetési lehetőségeit. Különös figye-

lemmel elemzem az ezekkel kapcsolatos etikai kérdéseket és a robotalkalmazók felelős-

ségének megállapítására javaslatot is teszek.   

 

 

A téma körülhatárolása: 

 A témaválasztásomkor még terveztem, hogy a robotok, illetve azon belül a száraz-

földi robotok felosztását, felhasználásuk módjait is kidolgozom, illetve bemuta-

tom majd. Tanulmányaim ideje alatt viszont Gácser Zoltán és Kucsera Péter egy-

egy sikeresen megvédett doktori értekezésben [7, 6] ezt már előttem elvégezték. 

Az ő munkáikat alapul véve, dolgozatomban már csak terjedelmi okokból sem 

szerettem volna ismétlésekbe bocsátkozni, illetve így figyelmemet a valós méretű 

robotizált járművekre koncentráltam. 

 A teljesség kedvéért ugyan megemlítem, de nem foglalkozom a helyhez kötött ro-

botokkal, illetve az állandó létesítmények védelmével. 

 Az önálló robotrendszerekre értekezésemben kitérek, de a teljesen autonóm szá-

razföldi robotjárművek nem képezik kutatásaim tárgyát.  

 

 

 

Ezen értekezés írásos anyagát 2011. január 31-én zártam le. 



 

 10 

I. FEJEZET
4
 

A MISSZIÓKBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ HARCJÁRMŰ-

VEKET JELENLEG FENYEGETŐ VESZÉLYEK, A VÉDEKEZÉS 

LEHETŐSÉGEI 

 

1.1 A missziók két alapvető formája 

 

Helyhez kötött 

A missziós katonai objektumok, táborok általában lakott területektől távolabb, a védhe-

tőség szempontjait is figyelembe véve kerültek kialakításra. Természetesen a váratlan 

támadások elől tökéletes védelem nincs, de ezek inkább szórványosan, általában na-

gyobb távolságról történő belövések, aknagránát- ill. rakétatámadások. 

 Az objektumok terrorista robbantások elleni védelme jobban tervezhető és kivitelez-

hető, megfelelő biztonsági zónák kijelölésével, illetve szigorú beléptető rendszerek, mű-

szaki zárak, kényszerlassítók, „zsilipek‖ kialakításával. Az erőszakos behatolást, „kapu-

nak hajtást‖ jól védett, és nagy tűzerejű lőfegyverekkel ellátott, bástyaszerűen megerősí-

tett őrtornyokból lehet megakadályozni.  Mindenki, aki közeledik, gyanús! Ez természe-

tesen hatványozottan érvényes az egységhez nem tartozó járművekre, civilekre. 

  

Mobil  

A bevezetőben ismertetett veszteségek döntő többsége a járműveket, járműkonvojokat 

ért támadások következtében keletkezett. A direkt támadás itt is ritkább, a békefenntartó 

erőknél, különösképpen Afganisztánban és Irakban, a legnagyobb veszélyt az IED
5
- 

csapdák okozzák. „Alkalmazásuk célja alapvetően a mellettük elhaladó élőerő és harci 

technika pusztítása, az ott állomásozó csapatok demoralizálása, biztonságérzetének 

csökkentése, az állandó fenyegetettség tudatának és a stresszhelyzetnek a fenntartása. 

Tehát ezen primitív eszközökkel nagyon hatásos pszichológiai befolyás érhető el, azon-

                                                

4 A fejezet anyagát a szerző következő publikációi adják: [Kol. 9], [Kol. 11] 

5 IED - Improvised Explosive Devices ~ rögtönzött robbanóeszközök, más terminológiával házi készíté-

sű, alkalmi robbanóeszközök, improvizált robbanóeszközök 
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kívül az ember-  és technikaveszteségen kívül, ami egyébként a robbanással óhatatlanul 

jár.‖ [8]   

 A katonák általi rendszeres járőrözés, a humanitárius segítség, újjáépítés, illetve a 

szükséges logisztikai ellátás volumene miatt a szárazföldi közlekedést nem lehet mással 

kiváltani. Az aszimmetrikus hadviselés következtében ún. zöld zónákon kívül páncélo-

zatlan járművek alkalmazása akár egyedül, akár eszkorttal védett konvojokba keverve 

megengedhetetlen. Walter Ohm ezredes, a német logisztikai alakulatok vezetője szerint: 

A hadműveleteknél „nincs elöl és nincs hátul, mindenhol elöl van‖ [10], tehát még a 

támogató, pl. logisztikai tevékenységek is „előre‖ kerültek. Az esetleges rajtaütések tö-

kéletes biztonsággal nem zárhatók ki, ezért ha a megelőzés nem sikerül, akkor a táma-

dás által okozott hatásokat kell mérsékelnünk.  

 Továbbiakban a mozgó járművek, illetve oszlopmenetek védelmével foglalkozom. 

Harcjármű-tervezőként az emberi élet megóvása érdekében a technikai eszközökkel ki-

vitelezhető megoldásokat kutatom. 

 

1.2 Szárazföldi harcjárművek védelme a rögtönzött robbanóeszközök ellen 

 

Terroristák, gerillák, partizánok, lázadók, nemzeti felszabadító mozgalmak, szabadság-

harcosok, radikalizáció, extrémisták, polgárháborúk, felkelők, szervezett bűnözés, maf-

fia, irreguláris félkatonai erők, felforgatók, rebellisek, vallási fanatikusok, fundamenta-

listák, dzsihád, intifáda, szeparatisták, szakadárok, illegális fegyveres csoportok, drog-

bárók, magánhadseregek, hadurak, zsaroló bandák, bosszúhadjáratok, koalícióellenes 

erők, aszimmetrikus fenyegetés… Ahol ezekről, a napi hírekben gyakorta megjelenő ki-

fejezésekről hallunk, ott nagyon hamar szó esik a pokolgépekről, a nyugati szakiroda-

lomban elterjedt nevükön az IED- kről is. 

 A szárazföldi aknák és más, „házilag‖ készített robbanóeszközök előállítása, telepíté-

se nem kerül sokba. Az általuk okozott kár nagy, az ellenük való hatékony védekezés 

csak komoly kompromisszumok árán lehetséges, a felderítésük nehéz, hatástalanításuk, 

megsemmisítésük körültekintést igényel, munka- és időigényes, rendkívül veszélyes. 

Huntington
6
 után szabadon, a „civilizációk összecsapásáról‖ is beszélhetünk: az egyik 

oldalon a világ hadi fejlesztéseinek csúcstechnikái, a másik oldalon az akár primitívnek 

                                                

6 Samuel P. Huntigton (1927-2008), Legismertebb műve: A civilizációk összecsapása és a világrend át-

alakulása 
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is nevezhető megoldások és a minden nemzetközi egyezményt, írott és íratlan emberies-

ségi törvényt felrúgó, fanatikus – alattomos, kiszámíthatatlan hadviselés. 

 Michal Uher: „Partizán módszereket használnak, de a 2. világháborúban harcoló 

partizánokkal összehasonlítva nekik elképzelhetetlen mennyiségű lőszer és robbanó-

anyag áll a rendelkezésükre.‖ [11] Az aszimmetrikus hadviselésnél, a harcászatilag 

gyenge ellenfél kerüli a direkt összetűzéseket, inkább lesből támad az általa gyengébb-

nek, kevésbé biztosítottnak vélt pontokra. Általában sem a teljes megsemmisítéshez, 

sem a zsákmányszerzéshez nincs elég lehetőségük, ezért a lehető legrövidebb időn be-

lüli legnagyobb anyagi-, emberi-, (tömeg-) pszichikai-, politikai károkozásra töre-

kednek. „A NATO afganisztáni és az iraki műveletek tapasztalatai azt mutatják, hogy az 

aszimmetrikus hadviselésben a harcos katona és a kiszolgáló katona közötti különbsé-

gek eltűntek. Mindenki, mindenhol célpont, …‖ (Papp Gyula) [12] A szükséges utánpót-

lás (élelmiszer, ivóvíz, üzemanyag, energiahordozók, építőanyag, alkatrészek, gyógy-

szer, lőszer, stb.) érdekében útnak indított járműoszlopok ellen intézett támadások meg-

előzése, kivédése nagyon nehéz feladat. 

 A katonák, katonai járművek, konvojok, katonai létesítmények általában a bombame-

rénylők elsődleges célpontjai közé tartoznak, a lehetőségeink szerint minél jobban fel 

kell készülnünk erre a veszélyre. A mai MRAP
7
 járművek létrejöttének elemzéséhez 

meg kell vizsgálnunk a közlekedő járműveket fenyegető veszélyeket, illetve az ellenük 

való védekezés lehetőségeit, nem utolsó sorban korlátait. 

1.2.1 A védelem 

Figyelemre méltóak Harald Buschek (Diehl BGT Defence) fejtegetései az általános vé-

delemről: „a tudás = védelem alapján alkothatunk képet a helyzetről, az információ = 

védelem alapján a gyanús objektumokról / tárgyakról, a felderítés = védelem alapján 

jutunk el a szenzorok / érzékelők témaköréhez, és végezetül a cselekvés (ellenhatás) = 

védelem veti fel az elképzelhető megelőző (ellen-) tevékenységek lehetőségét. Összefog-

lalva: a védelem = felderítés – vezetés – ellentevékenység szövetsége.‖ [14]  Valós kö-

rülmények között, például egy pulzáló nagyvárosban, hétköznapi forgalom, óriási em-

ber- és árumozgás mellett a szállítmányok teljes ellenőrzése lehetetlen. A repülőtere-

ken alkalmazott – egyre gyorsabb és hatékonyabb beléptető rendszerek áteresztőképes-

sége is csak egy csepp a szükség tengerében. Pedig itt csak a személyek, illetve a ma-

                                                

7 MRAP - Mine Resistant Ambush Protected ~ aknáknak ellenálló, rajtaütés ellen védett 
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gukkal vitt poggyászuk átvizsgálására nyílik lehetőség. A személyautók, teherautók, 

kamionok átvizsgálására is léteznek mobil, illetve helyhez kötött átvizsgáló rendszerek 

[15], de ezeknek a kapacitása is véges. A békefenntartó erők lakosság általi megítélését 

is negatívan befolyásolná az állandó ellenőrzés, nem is beszélve ennek anyagi-emberi 

vonzatáról. A kiemelten fontos védett területek, épületek, létesítmények fokozott vé-

delme megoldható, de ezeken a „zöld‖ zónákon kívül az orvtámadások lehetőségét nem 

lehet kizárni. Együtt kell élnünk tehát az IED-k és az autókba telepített VBIED
8
 -k ve-

szélyével, elsősorban a háborús övezetekben, ugyanakkor már egyetlen ország sem 

számít a világon tökéletesen biztonságosnak. Mező András nagyon részletes írásából 

[16] vettem át az alábbi szemléltető ábrát: 

 

1. ábra. Az IED- robbanást megelőző és követő események és szereplők [17] 

  

Az IED-k elleni védekezés elsősorban a fenti ábrán célkereszttel megjelölt, a telepítésé-

ben valamilyen módon részt vevő személyek ellen irányul. Emellett nagyon fontos a he-

lyi lakossággal való együttműködés. Meg kell nyerni a lakosság döntő többségének a 

támogatását, az ő közreműködésük nélkül minden más védelmi törekvés veszélyes, 

szárnyaszegett próbálkozás. Az IED-k elleni védelem, az ellenük való harc összességét 

C-IED
9
-nek nevezzük. Az IED-k bevetésének taktikája állandóan változik a mindenkori 

tapasztalatok függvényében. Fontos egy bizonyos fokú, egészséges bizalmatlanság, il-

letve próbáljuk meg beleélni magunkat az ellenség helyzetébe, próbáljunk meg az ő fe-

                                                

8 VBIEB - Vehicle Bornb IED ~ járművekre telepített IED 

9 C-IED – Counter - IED ~ IED - elhárítás 
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jükkel gondolkodni! A magányos tetteseket a legnehezebb kinyomozni, példa erre az 

Ausztriát négy évig rettegésben tartó Franz Fuchs esete [18]. Őt végül egy rutinszerű 

közúti ellenőrzés során, véletlenszerűen fogták el. A magas intelligenciaszinttel rendel-

kező, kitűnő barkácsolási képességekkel rendelkező földmérő 28 bombamerényletet 

(levél- és csőbombák) követett el.  

 Már e rövid áttekintés után is leszögezhetjük, hogy 100 %-os védelem a merényle-

tek, a robbanóeszközök ellen nincs! Ha tehát „minden (védelmi) kötél szakad‖, akkor 

már csak a passzív védelem segíthet. Ezt az eshetőséget egy szükséges rosszként kell 

felfognunk, mindent meg kell tennünk, hogy elkerülhessük. Talán a repülőgépek kata-

pultjaihoz hasonlíthatnám ezt az utolsó lehetőséget. Köztudott, hogy azok sem a legve-

szélytelenebbek… Nem szabad alábecsülni a katonák személyi védelmét! A repeszek 

ellen védő, a sérülékeny nyakat is óvó – megtámasztó „gallérral‖ ellátott mellények, 

megfelelő ruházat, sisak, szemüvegek, védőkesztyűk állandó viselése járműveken be-

lül is nagyon fontos. Hogy mindez hidegben, melegben, hosszú órákon keresztül, nehéz 

terepen egyáltalán lehetséges és elviselhető legyen, járműtervezőként az én felelőssé-

gem is. Messzemenően figyelemmel kell lennünk az ergonómiai, biztonsági és egész-

ségvédelmi követelményekre. Olyan egyszerűnek tűnő dolgok, mint például a bizton-

sági övvel való bekötés komfortja – teljes felszerelés mellett is – nem könnyen megva-

lósítható feladatok.  

 A zavaróadók különböző formái egyre hatékonyabbak az RCIED
10

-k ellen, sajnos 

éppen a legegyszerűbb, mechanikusan (pl. nyomással), illetve elektromos vezetékek se-

gítségével működésbe hozott IED-knél hatástalanok. A nagyon nagy átütő képességgel 

rendelkező kumulatív töltetek, illetve az EFP
11

- csapdák elleni hatékony védelem kifej-

lesztése óriási kihívást jelent. 

 A ballisztikai védelem növelését szolgáló aktív védelmek az IED-k és EFP-k döntő 

többsége ellen hatástalanok. A legfontosabb ok: túl kicsi a távolság – a szükséges reak-

cióidők egyelőre még elérhetetlenek.  

1.2.2 IED-k 

„… Az aknacsapdák különbözőek… A legveszélyesebbek a házi készítésűek – ezek egye-

diek voltak, és bennük nem lehetett törvényszerűséget felfedezni… Ott hever az úton egy 

                                                

10 RCIED - Remote Controlled IED ~ távirányítással vezérelt IED 

11 EFP - Explosively Formed Projectile (Penetrator) ~ robbantással formált lövedékek (penetrátorok) 
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rozsdás teáskanna, és robbanószer van benne… A magnóban, az órában… A konzerv-

dobozban… Azokat, akik utászok nélkül indultak útra, „halálraítélteknek‖ hívtuk. Az 

úton aknák, a hegyi ösvényeken aknák, a házban aknák… Az utászok mindig elöl men-

nek…‖ [19] Az Afganisztánban szolgált volt szovjet utász főhadnagy visszaemlékezése-

it megerősíti egy, a német szakemberek körében terjedő szállóige: „Es gibt nichts, was 

es nicht gibt!‖ [20], magyarul: „Nincs olyan, ami ne létezne!‖ (1. és 2. kép)  

                

   1. kép. Szegélykőbe betonozott  IED [22]                  2. kép. „Csőbomba‖ [23] 

 

Ernst Möllmann: „A konvojokat a terroristák és az irreguláris erők ismételten választják 

a merényleteik, ill. támadásaik céljául. A könnyen követhető okok: a konvojokban gyak-

ran vannak olyan katonai, illetve részben civil szállítójárművek, amelyek védelem nélkü-

liek, nincsenek páncélozva, és csak gyengén vannak felfegyverezve, amik a támadók si-

kerbe vetett kilátásait határozottan megnövelik. A terroristák és az irreguláris erők a 

saját haderők részéről nem könnyen felismerhetők, ezért nehéz őket közvetlenül leküz-

deni. Mindemellett, mint minden támadó, előnyben vannak, szabadon választhatják meg 

a merénylet / támadás helyét, idejét és eszközét. Ezen erők további előnye a rugalmas-

ságuk, gyorsan tudnak reagálni a konvojok védelmére hozott intézkedésekre, hogy eze-

ket megkerülhessék. Magasabb védelmi szintű, új szállítójárművek beszerzése és beveze-

tése évekig is eltarthat, míg egy provizórikus robbanótöltet erejének több robbanó-

anyaggal való növelését az irreguláris erők gyakorlatilag időveszteség nélkül megtehe-

tik.‖ [24]  
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1.2.3 A  MRAP-ok neves elődei 

Izraelben, amikor a régebbi, nyitott M3 „Halftrack‖ járművek helyett a páncélozott 

M113-as harcjárműveket kezdték alkalmazni, keserűen tapasztalták, hogy mire képes a 

páncélzatot átütő bomba. A zárt térbe jutó légnyomás által létrehozott csúcsnyomás 

egyszerre ölte meg a teljes legénységet. Újra át kellett gondolni a pokolgépek elleni vé-

dekezések formáit. 

 Afganisztánban, az aránylag gyenge haspáncéllal rendelkező szovjet BTR-70-esek 

személyzete járőrözés, oszlopmenetek alkalmával előszeretettel tartózkodott a járművek 

tetején. Ez sem csak a jó levegő miatt volt. 

 Az elhúzódó, úgynevezett „bozótháborúkban‖ elszenvedett veszteségek hatására 

kényszer szülte úttörők lettek a dél-afrikai és az akkori rhodéziai (ma Zimbabwe) jár-

műtervezők- és építők az aknabiztos járművek fejlesztésében. A hetvenes évek elejétől 

tartó, több évtizedes embargó hatására egyre jobban beszűkültek a külföldi beszerzési 

forrásaik, ezért a meglévő járműveik alapjaira próbáltak a lehető legcélirányosabb, a 

végletekig leegyszerűsített felépítményeket tervezni.  

 A neveik alapján még a névadóik szerint is, ezeknek a  gépeknek a többsége otrom-

ba, „faragatlan‖ volt: Rhino, Hyena, Leopard, Cougar, Puma, Crocodile, Ojay/ Kudu, 

Pookie, Hot Lips (már a hetvenes évek elején az Unimog bázisán!), Rodef-25, Bully, 

MPCV, Bullet, Spider, Telefoonhokkie, Camel, Spinnekop, Wolf, Hippo, Zebra, Eland 

90, Bosvark, Ribook, Swerwer, Samil, Buffel, Zeerust, Casspir, Flossie, Gemsbok, 

Blesbok, Duiker, Ingwee, Rooibok, Boerbakkie, Krimpvark, Armscor, Soetdoring [25].  

Illusztrációként néhány kép: 

             

3. kép. Rhyno12 [29]                           4. kép. Kudu13 vasúti változatban [30] 

                                                

12 rhyno (ang.) ~ orrszarvú 

13 kudu (ang.) =  nagy kudu (a tülkösszarvúak családjából) 
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5. kép. Crocodile14 [29]                         6. kép. Aknakereső Pookie15 [29] 

 

Az akkori követelményeknek ezek a járművek a furcsa, szokatlan kinézetük ellenére, 

vagy inkább éppen ezért, kitűnően megfeleltek. Alvázuk „V‖ alakú a robbanás erejének 

elvezetése érdekében, az utasteret pedig megerősítették. A meglepően eredeti konstruk-

ciók életképességét az is bizonyítja, hogy nagyon sok jelenlegi, az iraki és afganisztáni 

követelményeknek megfelelő, robbantásoktól jobban védett, úgynevezett MRAP jármű-

nek az alapjait képezik. Ilyenek például az RG-31, Cougar
16

, Casspir, Buffalo, stb. Ezek 

az utóbbi években óriási anyagi ráfordítással, „rohammunkában‖ kerültek sorozatgyár-

tásra, hogy minél hamarabb segíthessék a békefenntartó erők katonáit.  

 Annak apropóján – hogy Magyarországon is rendszeresítésre kerültek a Force 

Protection Inc. [31] gyártmányai, a speciális páncélozott tűzszerész járművek, a Cougar- 

ok [32] – két kép erejéig térek ki a jelenlegi MRAP-ok hírnevét megalapozó, ős- 

Cougar- okra (7. és 8. kép):  

            

7. kép. Cougar Mark V „High Boy17‖ [29]      8. kép. Cougar légvédelmi toronnyal [29] 

 

A 70-es évek elején készültek (az elsők Land Rover alvázzal), a rhodéziai háború „két-

ségtelenül‖ legjobb akna ellen védett járművének tartották [26].  

                                                

14 crocodile (ang.) = krokodil 

15 pookie (ang.) = ~ becézett kedves kis lény 

16 cougar (ang.) = párduc 

17 high boy (ang.) = magas fiú 
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1.2.4 Aknák és IED-k elleni védelem napjainkban 

A legtöbb MRAP jármű „családfája‖ egyenesen vezethető vissza a bozótháborús jármű-

vekig. Az új konstrukciókat úgy tervezték, hogy maximálisan ellenálljanak az aknák, 

valamint az útszéli, házi készítésű bombák repeszhatásának és légnyomásának. (9. és 

10. kép) 

             

         9. kép. Modern Cougar 6x6 [33]                   10. kép.  Modern Cougar 4x4 [33] 

 

Már a dél-afrikai kiértékelések is azt mutatták, hogy a hagyományos, leginkább nyo-

másra érzékeny aknák gyakorlatilag bármelyik kerék alatt robbanhatnak [27]. Az újabb 

aknák a legkülönfélébb, sokszor kombinált gyújtással, késleltetéssel, „számlálóval‖, stb. 

rendelkezhetnek, tehát a járművek alatt bárhol aktiválódhatnak. Kézi irányítással, direkt 

módon működésbe hozott rendszerekkel szintén számolni kell. Az IED-k nagyon gyak-

ran – a legegyszerűbb telepítésükből kifolyólag – a jármű mellett robbannak. Az emberi 

leleményesség (itt) negatívumaként megjelentek a felülről – az aránylag gyenge tető-

páncél ellen ható – felüljárók alá telepített pokolgépek is. 

 A ma még mindig irányadó STANAG
18

 4569 [34] („Logisztikai és könnyű páncélo-

zott járművek védettség követelményei‖) – túlhaladottak. Ezekben a védettségi szinte-

ket a kerekek, illetve a jármű közepe alatt robbant töltet nagyságához viszonyítják. Ha 

viszont az akna, vagy IED pl. fél méterrel a kerék előtt/ mögött/ mellett robban, akkor 

teljesen más terhelés éri a járművet. A pontosan az akna felett lévő, súlyos kerék (tömör 

biztonsági gumigyűrűvel, bolygóművel, fékekkel, stb.) az óriási energiafelvétel miatt 

szétesve ugyan akár 100 m-re is elrepülhet, de a robbanás kezdeti, kritikus szakaszában, 

egyes irányokban nagyon hatékonyan árnyékolja a légnyomás terjedését.  Kicsit olyan 

ez, mint a személyautók biztonsági mutatóinál a kevésbé következetes gyártó cégek haj-

lamosak arra, hogy a pontosan meghatározott tesztekre „szabják‖ a konstrukciójukat. 

                                                

18 STANAG - Standardization Agreement for procedures and systems and equipment components ~ a fo-

lyamatok, rendszerek és felszerelési eszközök egységesítési egyezményei 
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Az iraki és afganisztáni műveletekben hiba volt (jobb híján…) a védelemmel egyáltalán 

nem rendelkező járművek tömeges alkalmazása. Az óriási, néha szinte „szörnyszerű‖ 

monstrumok a legtöbb, mai békefenntartó bevetésnél nem jelentenek hátrányt. Inkább 

talán még előnyösek is. Erőt demonstrálnak, az ellenség számára elrettentő hatásúak. A 

békés lakosság számára a járőrtevékenységet messziről láthatóvá teszik, és azt az üzene-

tet hordozzák, hogy: „Itt vagyunk! Erősek vagyunk! Megvédünk titeket!‖  

 A passzív védelem növelésének is határai vannak: erre mutat rá a fejlesztés alatt álló 

modern katonai járművek védelmével kapcsolatos „növekedési törvény‖: „Egy tonna 

tömegű további védelem a jármű össztömegét legalább két tonnával emeli – változatlan 

mobilitás/ terepjáró-képesség mellett.‖ [20] A maximális tömeg behatárolt a légi szál-

líthatóság egyes szintjeivel, a kétéltű járműveknél a még biztonságos felhajtóerővel. 

 A kész jármű, vagy legalábbis egyes részeinek feláldozása nélkül a megadott védel-

mi szint nem bizonyított. Ezeknek a robbantássorozatoknak a nem elhanyagolható költ-

ségei is hozzájárulnak ahhoz, hogy a speciális katonai járművek ára az egekbe kúszik. 

 Pszichikai terhelések Frank Dosquet szerint: „Nem lehet alábecsülni a jelentős 

pszichikai megrázkódtatás/ trauma tartós következményei mellett a közvetlen pszichikai 

hatásokat sem. Hiszen még a személyzet sértetlen tagjai is, akár fél óráig tartó (ön-) tu-

datzavarra, illetve tájékozódási képességük elvesztésére panaszkodnak.‖ [21] Ilyen 

megrendült, sokkos állapotban a katonák védekezésre gyakorlatilag képtelenek, az el-

lenségnek teljesen ki vannak szolgáltatva. Pedig egy IED támadás után a további táma-

dások, fegyveres rajtaütés veszélye nagy. Fontos az IED-k hatását a gyakorlatokon is 

szimulálni, amikor a katonákat szállító járművek mellett kisebb tölteteket robbantanak. 

Így érzékeltetni lehet a pszichikát befolyásoló tényezőket, az esetleges pánikreakciók 

megelőzésének céljából. 

 

1.3 Járművek robbanásvédelme  

1.3.1 Aktív és passzív védelmi módszerek 

Egyre több, a ballisztikai védelmet hatékonyan javítani képes aktív rendszert állítanak 

hadrendbe. Az egy irányba „fókuszált‖ (pl. egy lövedékben rejlő) energia idő előtti ini-

ciálását, mozgási, ill. kumulatív energiájának a szétszórását (kitérítését, nyírását) tűzik 

ki célul. Ezek a rendszerek – a tovább már nagyon nehezen csökkenthető reakcióidejük 

miatt – egy közvetlen közeli veszélyre nem tudnak időben reagálni. A már kialakulóban 

lévő, gömbalakban terjedő, „buta‖ robbanási hullámmal szemben gyakorlatilag hatásta-
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lanok. A robbanószerkezetek iniciálását megakadályozó elektronikus zavaró rendsze-

rek hatékonysága a távolsággal fordítottan arányos. A lefogási zónahatárok függenek 

az adóteljesítményektől, illetve az adó-vevő-zavaróadó hármas térbeli elhelyezkedései-

től [35]. A terroristák – a zavarás korlátait kijátszandó – egy hosszú, álcázott vezeték 

segítségével a távműködtetésű egységet megpróbálják az elektronikus zavaró rendsze-

rek hatótávolságán kívül telepíteni. A legprimitívebb, mechanikus kapcsolóval, gyújtó-

zsinórral, direkt vezetékkel (az öngyilkos merénylők esetében akár összeérintéssel) mű-

ködésbe hozott robbanószerkezetek ellen a zavarás teljesen hatástalan! Láthatjuk, hogy 

az aktív rendszerek nem nyújtanak 100%-os védelmet, ezért a passzív mechanikai vé-

delmet nem szabad elhanyagolnunk. 

 A katonai járművek mechanikai védelmének kivitele kihatással van az egész járműre. 

Paradox módon, a légjárművekhez hasonlóan itt is mindig súly- és méretproblémákkal 

küszködünk. Az össztömeg egyre növekedik, mindenki egyre jobb teljesítmény-súly 

arányt vár el tőlünk, ezzel szöges ellentétben a beépíthető terek viszont egyre zsugorod-

nak. Ugyanis, minél kisebb térfogatúak a beépített belső alkatrészek, berendezések, an-

nál kisebb teret kell védeni, tehát a páncélozás összfelülete – ezzel a tömege – csökken-

het. Minden más súlymegtakarítást a mechanikai védelem további javítására lehet fel-

használni.  Sok újabb fejlesztésű járműnél a személyzet védelmének érthető prioritása 

miatt a motortér szinte teljesen védtelen marad, alumínium, illetve műanyag motorház-

tetővel ellátottak. Még az egyik legújabb, AMPV
19

-nél is csak opcióként kínálják a pán-

célozott motorháztetőt… [36] Az ilyen konstrukcióknál is alkalmazott súlyos, 

„defektbiztos‖ kerekeknek az alkalmazása megkérdőjelezhető, hiszen bármelyik kézi lő-

fegyverrel a motor működésképtelenné tehető. Elég egy védelem nélküli fékvezeték, és 

egy egyszerű gyalogsági akna is megbéníthatja a járművet.  

 A missziókban szerzett tapasztalatok, illetve elszenvedett veszteségek miatt a részt-

vevő országok megoldást keresve, a járművek utólagos páncélozása mellett döntöttek, 

amit most részletesebben megvizsgálok. Az utóbbi évtizedek trendje ez az ún. „add-

on”
20

 páncélozás, ahol az alapvédelemmel ellátott járműre különböző szintű kiegészítő 

védelmet lehet felerősíteni, a leggyakrabban csavarokkal. Megalapozatlannak tartom a 

kiegészítő páncélozástól sokak által (túlzottan) elvárt harcerő-növekedésbe vetett hitet. 

 

                                                

19 AMPV - Armored Multi Purpose Vehicle ~ páncélozott többcélú jármű 

20 add on (ang.) = kiegészítés 
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Néhány eset, amikor van létjogosultsága: 

 légi szállításnál, amikor a légjárművek teherbírása (illetve az üzemanyagigény - 

hatósugár aránya) miatt csak leszerelt kiegészítő páncélozással lehet szállítani. 

Hátrány: a súlyos kiegészítő páncélozást le kell szerelni (több száz csavar!), szor-

tírozva csomagolni, egy másik repülőgéppel kell szállítani (logisztikai problé-

mák), majd bevetés előtt még vissza is kell szerelni, ezzel növekszik a ki- és beha-

józási idő; 

 kétéltű járműveknél biztonságos felhajtóerővel rendelkező, könnyített járművet 

lehet előállítani. Hátrány: a vízben lassabban mozgó, gyengén védett jármű köny-

nyű préda lehet; 

 járműflottánál – a különböző célokra tervezett járműveket különböző védelem-

mel lehet ellátni, változatlan bázisjármű felhasználásával; 

 jobb minőségű páncélozásnál - ha kilátás van arra, hogy a közeljövőben sokkal 

jobb páncélozáshoz jutunk. Ennek sajnos kicsi a valószínűsége. Vannak új fejlesz-

tések (kerámia, titán, kompozitok, ezek kombinációi, stb.) [37], de sajnos nem 

várható forradalmi előrelépés. A piacon kialakult védelmi szint – súly – ár ará-

nyok nem sokat változnak. Nagyon leegyszerűsítve: a nem többszörösen jobb 

védelemért (ugyanolyan tömeg mellett) akár többszörösével többet kell fizet-

ni.  

A felsorolt eseteket kivéve nem látom értelmét, hogy a kiegészítő páncélozást bármikor 

is leszedjük. Melyik döntéshozó tiszt venné magára a felelősséget, hogy például a bé-

késnek ígérkező járőrözés során történt ellenséges rajtaütéskor a hiányzó védelem miatt 

történnének sérülések? Még békeidőben, a hátországban, gyakorlatozás közben sem le-

het könnyebbé tenni a járműveket, hiszen ezzel megmásítanánk a menettulajdonságai-

kat. Ennél is veszélyesebb, ha engedve a csábításnak, a tervezett tömegű páncélozás he-

lyett nagyobb tömegűt „add-on”-t szerelnek fel. A túlterhelt jármű fékei, gumiab-

roncsai, felfüggesztései, rugózása, lengéscsillapítói, stb. alulméretezettekké válnak. En-

nek élettartam-csökkenés az ára, nagyobb a meghibásodás – kiesés valószínűsége, 

csökken az elérhető sebesség, romlik a terepjáró-képesség, drasztikusan nő a balesetve-

szély! 

 Sokszor célszerűbb lehet egy szükségesnek tartott védelmet kiegészítő páncélozás 

nélkül elérni. Így a jármű kevesebb alkatrészből áll, ezzel egyszerűbb, könnyebb, job-

ban dekontaminálható (nincsenek hézagok), kizárt a veszélyes „add-on túlterhelés‖ le-
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hetősége, még a védelme is jobb (átfedés nélkül a pótlólagos lemezek között ballisztikai 

hézag van). A kompaktabb járműteknő sokkal stabilabb, nem szükségesek belső mere-

vítések, egyszerűbben tervezhetők. Elesnek az egyenként, méretre szabottan készült ki-

egészítő lemezek, illetve a rögzítő elemeik. Mindez olcsóbbá teszi a járművet – a ver-

senykiírások döntő többségénél az ár az egyik legbefolyásosabb tényező. 

 Az utólagos páncélozás a robbanásvédelem szempontjából sem ideális, mert a la-

pok közötti hézagok megbontják a védelmi „héjat‖. Sokkal célravezetőbb, ha a védelem 

gerincét egy masszív teknő adja. Ez hatványozottan érvényes a has, és az oldalak alsó 

részeire, ahol az útszéli bombáknak legnagyobb a hatásuk. Az utánpótlást szolgáltató 

konvojok lehetőség szerint a főbb utakon közlekednek, ahol a megbolygatott szilárd út-

burkolat nehezen álcázható, ezért itt inkább az útszéli robbanóeszközök elhelyezése va-

lószínűbb. 

 A kétéltű járművek robbanásvédelme még nehezebb, hiszen az elégséges felhajtó-

erőre (térfogat  tömeg) is figyelemmel kell lennünk. Részben ezért a Pandur harcjár-

mű páncéltestének fenéklemeze homorúra hajlított (11. kép), ami szöges ellentétben áll 

a „toronymagasan‖ alkalmazott „V‖ trenddel. Ez az elrendezés elsősorban a felhajtóerő 

növelését és a súlypont alacsonyabbra kerülését szolgálja. Figyelemre méltó, hogy így a 

hajtómű, a hajtás- és a kormányrendszer főbb részei a páncélozott törzsben kaptak he-

lyet, csökkentve a mobilitásvesztés kockázatát. 

    

 11. kép. Pandur homorú haspáncéllal [38]           12. kép. A Pandur küzdőtere [38] 

 

A célirányos anyagválasztás miatt a külső fenéklemezek aránylag nagy deformációra 

képesek, felszakadás nélkül. A számos teszt kiértékelése azt mutatta, hogy a nyomás-

görbe csökkenő szakaszában keletkező esetleges repedések már nem jelentenek veszélyt 

a személyzetre. Köszönhető ez a jármű passzív védelmét növelő dupla fenéknek is, to-

vábbá az aknavédő szőnyegeknek, a szilánkvédő belső burkolatnak, a saját fejlesztésű, 

födémszerkezetre felfüggesztett aknabiztos üléseknek (12. kép). 
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1.3.2 A jövő megoldásai 

A nagyon magas, magasan elhelyezkedő súlyponttal rendelkező MRAP járművek cél-

gépeknek is tekinthetők: az afganisztáni, ill. iraki harctérre szabottak – az ott je-

lentkező veszélyeztetések ellen tervezték őket.  

Egy, a HMMWV
21

-ket helyettesíteni hivatott könnyű jármű látványterve (13. kép):  

     

13. kép. Georgia Tech Research Institute: ULTRA AP (Armored Patrol) [39, 40] 

 

Ez egy nagyon reális elrendezés. Az első, páncélozatlan Humveeket az elszenvedett sú-

lyos veszteségek miatt sok kritika érte. Igazságtalanul, hiszen tervezői nem ilyen beve-

tésekre tervezték. Az utólagos páncélozások javították ugyan a védettségüket, viszont a 

mozgékonyságuk és megbízhatóságuk romlott. 

 Nem szabad a teljes járműflottát az aszimmetrikus fenyegetettség miatt elha-

markodottan lecserélni! Számolni kell új, illetve régi típusú fenyegetettségek megjele-

nésével is. Más típusú harci bevetésben az esetlegesen szükséges álcázás szinte lehetet-

len lenne. A magas súlypont miatti borulásveszély is jelentős. Hatékony tüzérséggel és 

légi járművekkel rendelkező ellenség számára – főleg sík területen – ezek az „autóbusz-

nyi‖ sziluettet mutató járművek könnyű prédát jelentenének. Ha várható például komo-

lyabb űrméretű fegyverek bevetése, akkor a masszívabb kerekes Boxer, Piranha V, ill. 

lánctalpas Puma, stb. mutatják a járható utat. 

                                                

21 HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle ~ nagy mozgékonyságú többcélú kerekes 

jármű 
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Több esetben a már temetett harckocsik új feladatokat kaptak. Gazdaságosak lehetnek a 

régebbi páncélosok torony nélküli – kitűnő védelemmel rendelkező szállító harcjármű-

vekké – továbbfejlesztett változatai. Az osztrák Truppendienst katonai folyóirat cikke 

szerint az izraeli Nakpadon állítólag 150 kg robbanótöltet hatásának tud ellenállni [41] 

(a töltet pontos elhelyezkedéséről sajnos nem találtam információt).  

 A járművek robbanásvédelme szempontjából a magas szilárdságú, szívósabb anya-

gok használata a legmegfelelőbb, mert nem szakadnak idő előtt föl. Ballisztikai szem-

pontokból, lövedékek, repeszek ellen viszont a legkeményebb, de rideg anyagok pl. ke-

rámiák alkalmazása megkerülhetetlen.  A réteges páncélozások alkalmazása jelenti a 

megoldást. Régebben általában a védelmi szintek egy járművön belül is különbözőek 

voltak: elölről a legerősebb, oldalról gyengébb, hátulról, felülről és alulról a leggyen-

gébb. Ma már sokkal gyakoribb a körkörös védelem (mindenhol „elöl‖ van), illetve a 

küzdőterek kiemelt védelme. A mélyen előretolt, nehezen védhető vezetőállások nem 

kívánatosak. A távirányítható lövegtornyok kezelői egy szinttel lejjebb kerülve szintén a 

központi járműtestben foglalnak helyet.  

 A MRAP-ok védelme még a kumulatív töltetű rakéták elleni rácsszerkezetek alkal-

mazásával sem teljes, ezeknek a hatékonysága csak valamivel van 50 % fölött. A terje-

dőben lévő EFP-k újabb kihívást jelentenek. A cseh hadsereg két típust tesztelt (14. 

kép). Információik szerint: „Az EFP-kkel elkövetett támadások száma valószínűleg már 

kiegyenlítette a más típusú improvizált (meglepő) robbanó rendszerekkel elkövetett tá-

madások számát.‖ [42] Az MK.I 0,3 kg robbanóanyag alkalmazásával 3 m-ről átütött 

egy 20 mm vastag páncéllemezt. Az MK.III 1 kg töltetet tartalmazott, ez ugyanolyan 

távolságból 40 mm vastag páncélt perforált.  

 

14. kép. „Célzás‖ öklömnyi EFP-vel – teszt a csehországi Bzenecben [43] 

 

Összefoglalva a fentieket leszögezhetjük, hogy a személyzet biztonsága szempont-

jából a mechanikai védelem az egyik legfontosabb tényező. 
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1.4 Robotokkal az aknák és az IED-k ellen 

 

Távirányított járművel már régebben is kísérleteztek. A hetvenes években például átala-

kítottak egy, a dél-afrikai rendőrségnél rendszeresített Ford F250-t. Úgy működött, hogy 

a követő járműből irányították a „robotjárművet‖, amely aktiválta volna az aknákat. 

Az elképzelés jó volt, csak a számlálóval ellátott (az első áthaladásra nem robbanó) 

szovjet gyártmányú aknák miatt a fejlesztéseket leállították. Nem lehetett ugyanis kizár-

ni, hogy ne a kísérő jármű alatt robbanjon az akna [27]. A lakott területeken már akkor 

is megjelenő IED-k miatt kis lánctalpas robotokat is építettek SABLE22 néven [28].  

 A robotokat ma már egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a bombák felkutatására, 

a gyanús csomagok, tárgyak, autók alvázának átvizsgálására, ill. a már felfedezett po-

kolgépek hatástalanítására. Ezek a robotok általában kisebb méretűek és lassúk. Egy 

több 100 km-es oszlopmenet alkalmával nem lehetséges minden út menti rögöt átvizs-

gálni, mert ez nagyon lelassítaná a konvojt, esetleg más veszélyeknek (pl. rajtaütés, ra-

kétatámadás) tenné ki a katonákat. UAV
23

-k alkalmazásával, a levegőből történő felde-

rítések egyre hatékonyabbak, főleg az út mentén történt egyes változásokat tudják ki-

szűrni. A gyanús helyek átvizsgálása viszont a szárazföldi robotokra, ill. azok kezelő 

személyzetére hárul. A Magyar Honvédség is rendelkezik légi felderítő (15. kép), illetve 

szárazföldi, tűzszerész robotokkal (16. és 17. kép): 

 

             

                 15. kép. Skylark
24

 UAV [44]                       16. kép. TELEMAX robot [45]  

 

                                                

22 SABLE - Semi Automatic Bomb LOcating Equipment ~ félautomata bomba lokalizáló berendezés; 

    sable (ang.) = fekete lóantilop; sable = coboly (prém)  

23 UAV - Unmanned Aerial Vehicle ~ személyzet (pilóta) nélküli légi jármű (robot) 

24 skylark  (ang.) = pacsirta 
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 17. kép. ANDROS F6 nehéz tűzszerész robot [46] 

 

1.5 Következtetések 

 

A rejtőzködő, „sötét‖ erők már régen ráéreztek arra, hogy a koalíciós erők ún. Achilles 

sarka a pokolgépek elleni védelemnél van, az egyre több ellenintézkedés ellenére sem 

csökken az IED-kkel elkövetett orvtámadások száma (2. ábra). A naponta pontosított 

kimutatások szerint az éves személyi veszteség- diagram exponenciálisan emelkedik!    

 

2. ábra. Az afganisztáni személyi veszteségek alakulása, és azon belül az IED-k által 

okozott halálesetek (2011. január 31-i állapot) [1] 
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Az elérhetetlennek tűnő, szemtől szembe ritkán mutatkozó „fantom‖- ellenség miatt a 

kisebb létszámú, de jobb technikával, jobb védelemmel rendelkező alakulatok bevetése 

célszerűbb. A szükségesnél több katona, illetve jármű nagyobb cél-felületet nyújt egy 

esetlegesen túlméretezett IED támadás során. 

 Elemeztem és megállapítottam, hogy áldozatcsökkenés a várakozásokkal ellentét-

ben nem következett be. Az ellenség alkalmazkodóképessége miatt a hagyományos 

harcjárművek védelmi fokának a növelésével csak időlegesen lehet csökkenteni a vesz-

teségeket. Az UAV-k, kis méretű UGV-k alkalmazása csak pótlólagos segítséget jelent, 

az elektronikai zavarások pedig a rádiózavarás fizikai törvényszerűségeinek megfelelő 

esetekben hatékonyak.  

 Nehéz páncélosok bevetése is problémás, mert kevésbé mozgékonyak, üzemeltetésük 

költséges, stb. Ráadásul védelmük, beltéri kialakításaik sem ideálisak az IED-k, EFP-k 

ellen. Megoldást jelenthetnének, ha a szállítási láncban a humán vezető által vezetett 

járművek számát csökkenthetnénk, illetve új típusú kerekes járművek kutatásával és fej-

lesztésével (K+F), védett kapszulák, ún. „dómok‖ kialakításával törekedhetnénk az élő-

erő mind hatékonyabb fizikai megóvására.  

 Meggyőződésem, hogy minden törekvésünk ellenére radikális javulást viszont csak a 

hagyományos járművek funkcióit teljes mértékben átvenni képes, valós méretű 

robotjárművek alkalmazásától várhatunk. E gondolat kifejtése, a lehetőségek elemzése 

a következő fejezet tárgya. 
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II. FEJEZET
25

 

HARCJÁRMŰVEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE ÉS A SZÁRAZFÖLDI  

ROBOTOK 

A békefenntartó missziók számára elegendően biztonságos hátországok a mai aszim-

metrikus veszélyeztetések mellett egyre inkább zsugorodnak. Ahol a Kalasnyikov és 

más gépkarabélyok elérhetőek, ott várható a vállról indítható páncéltörő fegyverek, pl. a 

három részre szétszedhető RPG
26

-7 megjelenése is. Ezzel az utcai és hegyvidéki beve-

tések alkalmával a kő, Molotov-koktél, esetleg maroklőfegyverek után a következő lo-

gikus védelmi szint valószínűleg az ―RPG-7 szint‖ lesz. Az egyesével telepített, nem 

irányított aknák (6, 8 kg robbanótöltettel) elleni védelmi szint sem mindig elégséges. 

 Számolni kell egyszerre több, egymás fölötti egyszerű akna, illetve irányított hatású 

aknák telepítésével is. Az első fejezetben taglalt pokolgépek mellett a felülről, házak te-

tejéről, meredek hegyoldalról, levegőből várható gyakoribb támadásokkal egyre inkább 

számolni kell. Sokasodnak a csapásmérő fegyverzettel ellátott légi robotok, egyre több 

önirányítású, célkereső muníciót állítanak hadrendbe. 

 Az egész járműfelépítményt a fent leírt veszélyek ellen körkörösen védelmezni na-

gyon nehéz. Ha minden várható veszély ellen felvértezzük járművünket, figyelembe 

vesszük a szigorú ballisztikai, biztonsági, ABV-, tűzvédelmi, ergonómiai, pszichikai, 

stb. követelményeket, akkor egykettőre szembesülünk a légi szállítás, illetve kétéltűség 

(úszóképesség) problematikájával.  

 A missziós feladatok ellátásához alapértelmezésben nem nehéz fegyverzetre, hanem 

jó terepjáró-képességű, légi úton szállítható, ugyanakkor megfelelő páncélvédettséggel 

rendelkező harcjárművekre van leginkább szükség. Ezek a követelmények már önma-

gukban is meglehetősen ellentmondóak, hiszen a páncélvédettség, a túlélőképesség és 

az összsúly, valamint az ebből adódó terepjáró-, manőverezőképesség olyan szempont-

ok, amelyek csak bizonyos kompromisszumokkal javíthatók a másik paraméter rovásá-

ra. Ha megvizsgáljuk a missziós feladatokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy az azokban 

résztvevő személyi állomány zömében egyrészt a járművek vezetéséhez, másrészt a ra-

                                                

25 A fejezet anyagát (kivéve a 2.4 alfejezetet, amely még nem volt közzé téve) a szerző következő publi-

kációi adják: [Kol. 1], [Kol. 5] 

26 RPG – oroszul: РПГ - Pучной Противотанковый Γранатомёт ~ kézi páncéltörő gránátvető [47]  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_nyelv
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komány őrzésvédelméhez szükséges, a harcjárművek belső rendszereinek többsége pe-

dig a személyi állomány fizikai, vegyi- és sugárvédelmét, tűzvédelmét, egyszóval létfel-

tételeit hivatott biztosítani. 

 Ha egy gondolatkísérletben kiemelnénk a személyi állományt, vagy annak nagy ré-

szét ebből a rendszerből, akkor egy sor beépített, drága rendszerre nem lenne szükség, 

nőhetne a hasznos teher aránya, súlyos támadás során pedig csökkenthető volna a sze-

mélyi veszteség. A kiemelt személyi állomány helyett gépeket, mai szóhasználattal 

robotokat alkalmazhatnánk. Ezt a felvetést vizsgálom meg közelebbről.  

 

2.1 Szárazföldi robotok alkalmazása 

 

A ma ismert robotfejlesztések többsége [48] a miniatürizálás irányába halad, ami beha-

tárolja a felhasználási lehetőségeiket. Főleg a súlykorlátozás jelent problémát. A minia-

türizálással fordított arányban romlik a terepjáró-képesség és a gyorsaság. A hatótávol-

ság csökken, nincs elég hely a jó minőségű érzékelők beépítésére, a gyenge védelem 

miatt elég egy nagyobb kő, egy taposóakna, és a küldetés sikere veszélybe kerülhet. 

 A kisméretű, kis hatótávolságú robotok harci alkalmazásának pozitív hatásaira az 

iraki és az afganisztáni műveletekben sok példát láthattunk.  Az épületekbe, barlan-

gokba való bejutás robotokkal, a robbanóanyagok felkutatása, távirányított megsemmi-

sítése rendkívül sok emberéletet kímélt meg, ezt nem is vitatja senki. 

 A konvojkísérési és védelmi feladatok azonban más robotkategóriát követelnek, 

amelyek célszerűbben az úgynevezett valós méretű harcjárművekhez hasonlatos robo-

tok lennének. Harcjármű-tervezőként a továbbiakban ezekre a nagyméretű, szárazföldi 

robotjárművekre koncentrálok. A tűzszerész- és a kisebb, ún. személyi robotokkal rész-

letesebben nem foglalkozom. 

 Példaként említhetők a Pandur, Piranha és a vele hasonló kategóriába tartozó harc-

járművek, amelyek a NATO
27

 tagországokban is elterjedt C-130 Hercules szállító-

repülőgépekkel [49] még szállítható járművek kategóriájába tartoznak, így biztosítva 

van a nagyfokú mobilitás, hiszen ez a haditechnika rövid időn belül a világ bármelyik 

részén bevethető (18. kép). Ez 20 t körüli maximális összsúlyt jelent, behatárolt jármű-

szélességgel és magassággal. 

                                                

27 NATO - North Atlantic Treaty Organisation ~ az Észak-atlanti Szerződés Szervezete  
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A légi szállítással kapcsolatosan, a témámtól kicsit eltérve mellékesen jegyzem meg, 

hogy egy esetlegesen rosszul megválasztott szállító-repülőgép-típus más haderőnemek 

felszerelhetőségére is milyen negatív hatással lehet. A szállító-repülőgépek általában 

több évtizedig szolgálatban maradnak, ezért nem árt lehetőleg „egy számmal nagyob-

bat‖ választani. Így az új fejlesztésű (általában nagyobb súlyú és méretű) haditechnikát 

is szállíthatunk velük, illetve a stratégiailag fontos távolsági bevetéseknél is elegendő 

üzemanyag áll rendelkezésünkre. 

 

18. kép. Stryker 8x8 harcjármű a C-130 rámpája előtt [50] 

 

Egy „spártai‖, a végletekig leegyszerűsített jármű hasznos terhelhetősége megsokszoro-

zódhat. Így a logisztikai járművek sokkal több anyagot tudnak célba juttatni, a harcjár-

műveket pedig hatékonyabb fegyverrendszerekkel lehet ellátni, illetve a lőszerkészletet 

növelni, stb. Mindezt a kezelőszemélyzet hatékony védelme mellett. A járőrözés közben 

felfedezett aknát, ill. robbanóanyagot a menetoszlopban szállított tűzszerész-robottal le-

het hatástalanítani, aktiválni, illetve speciális eljárásokkal – például vízsugárral, anélkül, 

hogy fölrobbannának – szétvágni [51].  

 

2.2 A szárazföldi robotok előnyei és hátrányai 

 

A robot és ember vegyes alkalmazására példaképpen vegyük az oszlopmenetek végre-

hajtását. Valamikor a lovaskocsik hajtói sokkal kisebb stressznek voltak kitéve, mint a 

mai járművek vezetői. Természetesen ez a magasabb sebességgel és az egyre nagyobb 

forgalommal függ leginkább össze, de nem kizárólag. A szekereket húzó lovak maguk 
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is érzékelnek, a felbukkanó akadályokat kikerülik, jeleznek a hajtójuknak. Akár egyedül 

is képesek hazatalálni. A motoros járművek a lovakkal ellenétben nem segítik a sofőrt, 

ezért valamilyen más módon kellene monoton munkájukon könnyíteni. Amikor a jár-

művek konvojban órákon át, több száz kilométeren keresztül vonulnak, az első jármű 

nyomvonalát és más paramétereit (fél-) automatikusan ―kopírozhatná‖ a többi. Így 

csökkenteni lehetne a követési távolságot is. A követő sofőrök terhelése kisebb lenne, 

hiszen nem kellene mindig 100%-osan összpontosítaniuk, a problémamentes részeken 

pihenhetnének. Hogy éppen ki vezeti a menetoszlopot, a parancsnok dönti el. Menet 

közben, helycsere nélkül át lehet kapcsolni egy másik sofőr „vezetőállásába‖. 

Előnyös tulajdonságok: 

- a robotizált járművekben nincs veszélynek kitett személyzet; 

- a személyzet hiánya miatt a belső tér teljesen beépíthető, illetve a jármű kisebb, 

alacsonyabb lehet; 

- nincs szükség hermetikusan elválasztott motortérre; 

- nincs szükség ABV védelemre, fűtésre, hűtésre, szellőztetésre; 

- a tűzelfojtó berendezésnek nem kell megfelelnie a szigorú (emberek jelenléte 

miatti) egészségügyi előírásoknak, a belső tér akár oxigénmentes is lehet; 

- az esetleges tűz miatt keletkezett mérgező füstgázok nem jelentenek problémát, 

a tervezésnél (anyagválasztás) erre nem kell figyelemmel lenni; 

- szinte korlátlan idejű feladatellátás szennyezett területeken is; 

- nem kell a szigorú ergonómiai követelményeknek megfelelni; 

- nem kell számolni a személyzet általi mechanikai túlterheléstől, a rezgések, a 

vibráció, az erős lökések és a zaj nem jelentenek problémát; 

- nem kell belső világítás, a messziről árulkodó reflektorok is elhagyhatók; 

- a kevésbé értékes felépítményű robotjárműveknél a hasznos terhelés emelése 

céljából gyengébb páncélzat is alkalmazható, az esetleges veszteség taktikailag 

és gazdaságilag is elfogadhatóbb; 

- kockázatos helyekre is küldhetők, például mentéskor;  

- szokványos szállító-repülőgépekkel szállíthatók; 

- az ―önmegsemmisítés‖ minden pillanatban végrehajtható. 

Hátrányok: 

- nem helyettesíti teljesen a személyzetet; 
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- nem lehet csapatszállításra használni (esetleg csak szükség esetén, illetve robot-

szállításra); 

- a biztonságosan használható, megfelelően biztonságos robot viszonylag drága; 

- a fedélzeti szenzorok fokozott védelme nagyon fontos; 

- jól képzett irányító/ kezelő és karbantartó személyzetet igényel; 

- a távol lévő, közvetlen veszélynek nem kitett operátor hajlamosabb kockázatos 

akciókba bocsátkozni, mint a bevetésben fizikailag részt vevő katona. 

 

Az oszlopmenet végrehajtása során a közvetlen védelemre egyes nem halálos fegyverek 

hordozóiként szintén bevethetőek a robotok. Az új fejlesztésű fegyverek általában na-

gyok és nehezek. Veszélyesek lehetnek a működtető személyzetre is, vagy más szem-

szögből nézve: ha nem kell figyelembe venni a kezelőszemélyzetet, akkor a fegyver ki-

alakítása sokkal egyszerűbb/ olcsóbb lehet, ráadásul így egyben megoldható a rendszer 

körkörös közelvédelme is. A fentebb leírt és hasonló alkalmazásokhoz szükséges, hogy 

az egyes jármű-részegységek elektronikusan vezérelhetők, vagy távvezérelhetők legye-

nek. Sok minden létezik már, csak rendszerezni kell, a K+F részéről pedig a gyártók fe-

lé jelezni kell az új igényeket. 

Már most beépítésre kerülnek: 

- teljesen elektronikusan vezérelt motorok és automata sebességváltók; 

- automatikusan működő hossz- és kereszt-differenciálzárak, mint például a Steyr 

cég által kifejlesztett ADM
28

 rendszer [52, 53];  

- periszkópok helyett kamerák; 

- egy- és többszemélyes lövegtornyok helyett távirányítottak (19. kép). 

 

19. kép. Rafael RCWS
29

 lövegtorony [54] 

                                                

28 ADM - Automatic Drive-train Management-System (ADM-System) ~ önműködő hajtáskezelő rendszer  

29 RCWS - Remote Controlled Weapon Station ~ távirányítású fegyverállomás 
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2.3 A földi robottechnikai eszközök informatikai részegységeivel szemben támasz-

tott speciális (terepi kivitelt igénylő) követelmények rendszerezése, elemzése 

 

Egyre terjed a legkülönbözőbb rendszerek távolról történő, illetve autonóm vezérlése/ 

irányítása. A távirányítható televíziók, autózárak, kertkapuk, garázsajtók, klímaberen-

dezések, játékok, stb. mindennapossá váltak. Az iparban (pl. daruk), közlekedésben 

(közlekedési lámpák, vasúti váltók, sorompók, lámpák, stb.) szintén egyre gyakrabban 

találkozunk a távirányítással. A teljesen autonóm robotok elterjedése még nem ilyen 

tömeges, de a fejlődés itt is megállíthatatlan. 

 Logisztikai feladatokra két módon használják: vagy emberek elől zárt térben (pl. rak-

tárakban), vagy emberek között (pl. kórházakban), óvatos, mindenre figyelő, „lassú, de 

biztos‖ üzemmódban. 

 A vezető nélküli, síneken közlekedő szerelvények nem számítanak újdonságnak, a 

legújabban már leszállni is képes robotpilóták használata is közismert. Az emberek útját 

keresztező, nagyméretű, gyors, tehát a kinetikai energiájával nagy károkozó képességű, 

teljesen autonóm robotok ideje napjainkban még nem jött el. 

 A robotok miatti problémák, az általuk esetlegesen okozott balesetek, veszteségek 

irányában úgy a civil, mint a katonai társadalom egyelőre aránylag kevés megértést mu-

tat. Mindezt talán a vonat-, motoros-, ill. a légiközlekedés hőskorában fellépő ellenérzé-

sekhez lehetne hasonlítani. 

 A következő alfejezetekben a harcjárművekkel szemben támasztott általános köve-

telményekből kiindulva rendszerezem az informatikai részegységeikkel szemben tá-

masztott követelményeket. Megvizsgálom a földi robottechnikai eszközök sajátosságait, 

működésmódjait, rámutatok az autonóm, a távirányított, illetve humán sofőrrel is vezet-

hető robotok informatikai egységeivel szemben támasztott követelmények különböző-

ségeire. Végül megvizsgálom a földi robotjárművek informatikai egységeivel szemben 

támasztott speciális követelményeket. Gyakorlati beállítottságúként és harcjármű-

tervezőként hangsúlyozottan a felhasználói oldalról közelítem meg a témát. 
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2.3.1 Harcjárművekkel és informatikai részegységeikkel szemben támasztott követel-

mények 

Általános követelmények  

A harcjárművek informatikai részegységei sokkal nagyobb igénybevételnek vannak ki-

téve, mint a civil rendszerek. A velük szemben támasztott minél kisebb meghibásodási 

százalék szintén nagyon fontos kritérium. Mivel az informatikai részegységek elévülési 

ideje akár nagyságrenddel is alatta van a járművek tervezett szolgálati idejének (kb. 40 

év) [55], itt az informatika rohamos fejlődése által diktált rövidebb élettartam miatt in-

kább a moduláris felépítésre, az egyszerű cserélhetőségre, bővíthetőségre, javíthatóságra 

kell helyezni a hangsúlyt.  

 Sok gyártó a költségek csökkentése érdekében a harcjárműveknél is megpróbálja a 

tömeg-autógyártás területéről felhasználni az egyes alkatrészeket, részegységeket. Ez 

például a kapcsolóknál, különböző lámpáknál, érzékelőknél, kameráknál, kijelzőknél, 

nyílászáróknál, tömítéseknél, kábeleknél, csatlakozóknál, a fűtés, szellőztetés részeinél, 

stb. figyelhető meg. Az eredmény a legtöbbször kétséges, a csökkenő élettartam ugyan 

cserékkel orvosolható (még így is olcsóbb), a rosszabb megbízhatóság azonban nagy 

hiba. 

 Egy kitűnő kondícióban lévő, edzett katona hatalmas erő kifejtésére képes. Ha ezt az 

erőt a stressz miatt nem eléggé koordináltan használja, akkor a „civil‖ alkatrészek egy-

kettőre a kezében maradnak. Mindez akár a bevetés döntő szakaszában. Teljes felszere-

léssel (málhazsák, fegyver, védőruházat, golyóálló védőmellény, ~120 kg) csak egy hir-

telen fordulattal is komolyan veszélyezteti a nem eléggé védett részeket.  Ezért is na-

gyon fontos, hogy a katonák a járművekben többpontos biztonsági övvel legyenek be-

kötve, a málháik, fegyvereik is megfelelően rögzítve legyenek. A nehéz terepen menet 

közben fellépő, állandóan változó (pozitív és negatív) gyorsulások komoly erőket jelen-

tenek. Fontos biztonsági szempont az is, hogy az aránylag gyakori könnyebb balesetek-

nél (pl. árokba csúszás, terepakadályon való elakadás, oszlopmenetben történő ráfutás, 

gyalogsági akna robbanása, stb.) fellépő gyorsulások sem okozhatnak olyan deformáci-

ókat, amelyek a katonák életét, egészségét veszélyeztetnék. Főleg a terepjárók elejének, 

aljának kell masszívnak lennie, de például a járművek tetejére szerelt berendezéseknél, 

alkatrészeknél is fontos a „taposásállóság‖. A külső eszközök harcanyagok elleni vé-

dettsége is elengedhetetlen. 
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Informatikai részegységek 

Rájuk a fentiek szintén érvényesek. A robosztus kivitel mellett védeni kell a mechani-

kus külső behatások ellen is. Használaton kívül, ha lehetséges, akkor javallott a további 

mechanikus védelem (lehajtható fedél, szállítóhelyzetbe történő billentés, betolható fi-

ók, stb.) A kapcsolóknak, nyomógomboknak és billentyűzeteknek olyanoknak kell len-

niük, hogy lehetővé tegyék a kesztyűben való használatot. Az áttekinthetőség is fontos, 

hogy álcafénynél, vagy teljes sötétség mellett, illetve oda sem nézve, csak tapintással 

egyértelműen behatárolhatók legyenek.  

 Nagy kihívást jelentenek a járművön kívül használt monitorok. Például a megemelt 

menethelyzetben, amikor a járművezető feje a szabadban van, szüksége van legalább 

egy kisebb „műszerfalra‖, ahol a fontosabb adatokat (sebesség, motorfordulat, hűtővíz- 

és olajhőmérséklet, stb.) állandóan figyelemmel kísérheti. A kevésbé fontosakat nyo-

mógombok segítségével lekérdezheti, ill. a hibajelzések itt jelennek meg automatikusan. 

Ennek a képernyőnek a biztonságos, vakításmentes olvashatósága a teljes sötétségtől 

kezdve a tűző napfényig, esőben, porban, különböző látószögek mellett még mindig 

problémás. 

Működési követelmények 

Az informatikai egységek működésével szemben támasztott követelmények meghatáro-

zása nagy körültekintést igényel. A túlzott elvárások megfizethetetlen költségeket 

eredményeznek. Például a NATO szabvány szerint a legszélsőségesebb klimatikus zó-

nák hőmérsékletei -57 °C és +71 °C között vannak [56]. Nem célszerű a harcjármű 

minden egyes alkatrészére megkövetelni az általánosan megadott (-40) -35.. 

+50…60…63…(80) °C-os működési tartományt [57, 58, 59], ráadásul felfutási idő nél-

kül.  

 Természetesen minden alkatrésznek tartósan állnia kell a megkövetelt legszélsősége-

sebb hőmérséklet-tartományt, de a működőképességnél már kedvezményeket engedhe-

tünk meg. Nagyon kicsi a valószínűsége annak, (részben lehetetlen) hogy a személyzet 

ilyen extrém belső hőmérsékleteknél végezzen hosszantartó, bonyolult feladatokat. A 

központi egységhez képest a perifériák szükség szerint csökkentett funkciókkal is ren-

delkezhetnek. Fontos még az energiaforrások kapacitása, minimális töltési ideje, illetve 
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magasabb hőmérsékleteknél a rendszerek megfelelő hűtése, alacsony hőmérsékleteknél 

a fűtése, védettségi osztálya (IP
30

 [60]), rendszerben tarthatósági ideje.  

 Az elektronikai védelem, az elektromágneses impulzusbombák és nagy energiájú rá-

diófrekvenciás sugárforrások elleni árnyékolást sem szabad elhanyagolni. A hagyomá-

nyos, páncéllemezekből készült, zárt járműszerkezetek Faraday kalitkaként működnek. 

Ha műanyagokat, kompozitokat használunk, akkor a belső informatikai egységek elekt-

ronikai védelmével külön kell foglalkoznunk.  Újabban a szárazföldi harcjárműveknél 

is az informatikai hálózatot több, egymással együttműködő csomópontból irányítják, így 

kisebb a teljes kiesésnek a valószínűsége. 

A harcjárművek passzív ballisztikai védelmét tovább már nem nagyon lehet emelni 

(súly, szállíthatóság, költségek, stb.), ezért egyre több aktív, SLID
31

, „hard kill‖
32

 [61] 

védelmi rendszert (pl. Arena [62], Drozd [63], Trophy [64], Iron Fist
33

 [65], stb.) állíta-

nak hadrendbe. Ezeknél főleg az informatikai rendszerek gyorsasága fontos, hiszen pl. a 

közelről kilőtt páncéltörő rakétát érzékelni, értékelni, bemérni, időben hatástalanítani 

kell. 

 A fegyvervédelem, fegyver – ellenfegyver ősidők óta tartó párharcának újabb állo-

mását jelentik a nemrég nyilvánosságra hozott, a fent említett aktív védelmeket hatéko-

nyan áttörni képes páncéltörő orosz RPG-30-as rakéták [66, 67]. Az egyre „intelligen-

sebb‖ távirányított, több célt egyidejűleg is követni képes lövegtornyok informatikai 

részegységeivel értekezésemben nem foglalkozom, itt az egyes követelmények még 

szigorúbbak. 

2.3.2 Földi robottechnikai eszközök sajátosságai, működésmódjai 

Az egyes veszélyforrásokat részletesen felsorolom a 4.1.5. alfejezetben. 

Az érzékelők működése és az általuk szolgáltatott információk kiértékelése nagyon bo-

nyolult feladat. Figyelembe kell venni a más járművek által okozott véletlen, illetve az 

ellenség által tudatosan sugárzott zavaró fények, rádióhullámok, lézersugárzások „vakí-

tó‖ ill. torzító, interferenciákat, árnyékokat okozó hatását. Mindez nagyon leterhelheti a 

központi egység számítástechnikai kapacitását. Ezt a nagyon bonyolult rendszert gya-

                                                

30 
IP - Ingress Protection ~ védettségi osztály 

31 SLID - Small Low-cost Interceptor Device  ~ kisméretű, olcsó elfogó eszköz 

32 hard kill (ang.) ~ ―kemény típusú‖ (fizikai) megsemmisítés 

33 iron fist (ang.) ~ vas ököl 
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korlatilag lehetetlen matematikailag teljesen modellezni, mindig számítani kell váratlan 

eseményekre.  

 Már ma is kijelenthetjük, hogy a robotok műszaki kivitelezése (hardver) mellett az 

egyes vezérlőprogramok (szoftverek) megalkotása, optimalizálása, tesztelése legalább 

ugyanilyen nagyságrendű kihívást jelent. Oszlopmenetnél – az út menti robbanó-

csapdák aktiválását megakadályozandó – egyre gyakrabban alkalmaznak nagy teljesít-

ményű, szélessávú zavaróadókat. A nagyon erős, „mindent elnyomó‖ elektromágneses 

terek a robotok működését-irányítását, ezzel megbízhatóságukat is negatívan befolyá-

solják, a védelem (árnyékolás) ellene nehéz. A mély terep utáni tisztítás, illetve a harc-

anyagoktól való mentesítés lehetősége is fontos. Mivel autonóm robotjárművekről be-

szélünk, a távlati cél csak az lehet, hogy mindez a kezelőszemélyzet közvetlen jelenléte 

nélkül is megvalósítható legyen. A fontos részek menet közbeni öntisztításának a lehe-

tősége szinte létfeltétel. Tüntetéseknél mesterséges akadályok, barikádok, kőzápor, Mo-

lotov-koktél, vízágyú eltévedt vízsugara, a jármű felborításának veszélye jelenthet prob-

lémát.    

Távirányított földi robottechnikai eszközök 

Ezek a leggyakrabban használt szárazföldi robotok. Működhetnek teljes, illetve részle-

ges felületű távirányítással, lehetnek vezetékesek, rádiófrekvenciás, valamint internet 

alapú, hálózatos rendszerek. Távvezérelt járműveknél az operátor hatékonyan tudja ki-

szűrni az éppen fontos információkat, így nagy részben átveszi a központi egység funk-

cióit. Kucsera Péter: ―A fedélzeti számítógépes rendszerre a robot bizonyos fokú auto-

nómiájának megteremtése érdekében van szükség. Nagy értékű robot esetében még táv-

vezérelt robot esetében is érdemes bizonyos biztonsági funkciókat a robot fedélzetén lé-

vő intelligens eszközre bízni. A robottal való kommunikáció megszakadása esetén pél-

dául a robot képessé tehető egy előre definiált helyre történő visszatérésre. Szélsőséges 

körülmények között a robotnak észlelni kell a rá veszélyt jelentő környezeti behatásokat 

(például túl meredek lejtő esetén a robot nem kockáztatja az esetleges zuhanást, hanem 

jelez a kezelőnek és új útvonalat kér).‖ [68]  

 Nagyon fontos a zavarmentes, alacsony zajszintű, lehetőleg kódolt, szórt spektrumú, 

kétoldalú információáramlás, ez csak jó minőségű rádióösszeköttetéssel lehetséges. A 

felderíthetőség és az energiafelhasználás szempontjából ez az állandó jelkibocsátás hát-

rányos. A távirányított járművek is kerülhetnek olyan (kényszer-) helyzetbe, amikor 

csak a saját rendszereikre hagyatkozhatnak, ha megszűnik, illetve akár csak rövid időre 
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is kiesik az összeköttetés. Álló helyzetben ez jelentheti egyszerűen a kivárást.  Gyors 

mozgás, illetve valamilyen veszélyes tevékenység közepette – például egy robbanóesz-

közzel való manipulálás/ hatástalanítás közben a biztonságos nyugalmi helyzet elérését 

(autonóm módon) előre pontosan definiálni kell.  Ezt a biztonsági rés-t különösen fon-

tosnak tartom. Ide tartozik a Szabolcsi Róbert által leírt „robot-holtidő‖ [69, 70] foga-

lom is.  

Univerzális, sofőr által is vezethető földi robotjárművek 

Ezeknél a járműveknél a távirányított, ill. az autonóm működés mellett a humán sofőr is 

átveheti az irányítást. A hagyományos/ direkt vezetésnél a (nagy) robotjármű vezetőfül-

kével is rendelkezik, ekkor a szigorú ergonómiai követelményeknek is eleget kell tenni.  

 A vezetőfülke kialakítása, műszerfal, periszkópok és/ vagy képernyők, hagyományos 

kormány, fékek, stb. annyira megdrágítják a járművet, hogy valószínűleg csak kivételes 

esetekben lesznek ilyen irányú fejlesztések. Nyomós érv lehet az ún. átmeneti időszak-

ban a biztonsági kérdések még nem eléggé alapos tisztázása, kiértékelése, tesztelése. Az 

esetleges baleseteknél felmerülő jogi problémák – a katonai, ill. a civil forgalomban va-

ló engedélyeztetés elhúzódása – befolyásolhatják a fejlesztéseket olyan irányba, hogy a 

nagyobb robotjárműveknél helyet szorítsanak egy humán sofőrnek is a fedélzeten. Így a 

közutakon hagyományos módon közlekedne a jármű.  

 A már meglévő járművek robotjárművekké történő alakításával/ átépítésével szintén 

létrejöhetnek ilyen „mutánsok‖. Erre már most is vannak példák, például M 48-as tank-

ból építették át a német Keiler aknamentesítő járművet [71], amely teljesen 

távirányítható. A kisebb, szlovák gyártmányú Božena [72] aknamentesítő járművek fej-

lesztése eredetileg a Bobcat-ek [73] átépítésével kezdődött. Átalakított harcjármű és te-

herautó példái láthatók a következő képeken (20. és 21. kép). 

 

         

        20. kép. Robot- Stryker  [74]               21. kép. Az Oshkosh cég robotjárműve [75]  
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Hátrányuk, hogy az utólagos átépítések a konstrukciós megkötések (pl. a helyhiány) mi-

att mindig kompromisszumokat jelentenek. Teljes értékű robotjárművekké nem válnak, 

de egyszerűbb feladatokra használhatók. Az említett aknamentesítés mellett például egy 

nem teljes biztonsággal megtisztított aknamezőn, veszélyes területen „felderítő-

áldozatként‖, illetve „csaliként‖ át lehet küldeni egy ilyen távirányíthatóvá átalakított 

járművet.  

 Valószínűbb, hogy a jövőben a személyzettel rendelkező, univerzális robotjárműve-

ket úgy alakítják ki, hogy a megfelelő nagyságú robotjármű rakterében helyezik el az 

operátor vezérlő-terminálját befogadó konténert, és direkt módon (árnyékolt, vagy opti-

kai kábelekkel) csatlakoztatják a jármű rendszereihez. A konténernek a bevetéshez ele-

gendő védelemmel (ballisztikai, vegyi- és sugár, IED, stb.) kell rendelkeznie, illetve 

eleget kell tennie az ergonómiai követelményeknek (elegendő tér, hűtés, fűtés, szellőz-

tetés, megvilágítás, elégséges zaj- és rezgésvédelem, stb.)   

Autonóm földi robottechnikai eszközök 

Stan Gilbilisco, Kucsera Péter fordításában: „Az autonóm robot fedélzetén hordozza a 

működéséhez szükséges vezérlőberendezést, így működése nem függ semmilyen külső 

vezérlő számítógéptől, mivel a fedélzeti vezérlő képes a szükséges döntések meghozatal-

ára.‖ [76] A szenzorok által küldött beérkező információáradatot valós időben kell fel-

dolgozni, hogy még időben megfelelő ellenintézkedésekkel korrigálni lehessen az auto-

nóm jármű tevékenységeit. Az informatikai egységeikkel szemben támasztott követel-

mények a legnagyobbak, hiszen óriási adatmennyiséget kell feldolgozni, minden várha-

tó és váratlan eseményre lehetőség szerint fel kell készülni.  

 A személyzettel ellátott járművek esetében maximum pár napi járőrözés után a sze-

mélyzet szükségletei miatt meg kell szakítani az ellenséges területen való tartózkodást. 

Ezzel szemben a robotjárművek jól álcázva hónapokig (!) is kivárhatnak „alvó/ hiber-

nált‖ üzemmódban. Ez például csak az energiaforrások hosszú pihenőidő utáni jó ter-

helhetősége mellett lehetséges. Célirányos tervezés mellett víz alá is merülhetnek.  

 A robotjárművek rajokba, csapatokba való szervezése hasonlóan, mint más fegy-

vernemeknél, előnyös. A terep feltérképezése több „kameraállásból‖ sokkal hatéko-

nyabb, a veszélyhelyzetek jobban kiértékelhetők. Érzékelőik „szenzormezőt‖ alkotnak, 

így például a harcanyagok terjedéséről, az ellenség mozgásának sebességéről is közve-

tetten információkat tudnak szolgáltatni. A hibásan működő szenzorokat is jobban ki le-

het szűrni. Az egyre inkább terjedő, távirányítható lövegtornyok és a különböző, auto-
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matikusan működő fegyverrendszerek (aktív rakétaelhárító rendszerek, ködvetők) kitű-

nő felbontású és reakcióidejű érzékelőkkel rendelkeznek. Megtöbbszörözött funkció-

ként ezek adatait is fel lehetne használni a robotjármű biztonságosabb közlekedéséhez. 

 Az egyes terepakadályokat a (közös) digitális térképükön bejelölhetik, így a követő, 

vagy később áthaladó járművek ezekkel a területekkel csak felületesen foglakoznak, 

egyszerűen kikerülik őket. Hasonlít egy kicsit a denevérek zegzugos barlangokban való 

repüléséhez, akik a megszokott légifolyosóikon repülnek és csak maguk előtt pásztáz-

zák megkülönböztetett figyelemmel a légteret.  Ha akadályt helyezünk az útjukba, akkor 

a denevérek ezt észlelik és egy ―vészfékezés‖ mellett a jelkibocsátás frekvenciájának 

ugrásszerű emelésével ―letapogatják‖, majd kikerülik. Néhány óvatos járőrözés után a 

kényszerből megváltoztatott új folyosórész koordinátáit égetik be a memóriájukba. Az 

akadály eltávolítása után a gyorsan repülő denevérek ―félautomata üzemmódban‖, még 

hosszú ideig kopírozzák a valójában már feleslegessé vált, hosszabb, elkerülő utat. 

 A szárazföldi robotoknál is hasonló módon lehet takarékoskodni a véges megfigyelő, 

kiértékelő és döntéshozó, illetve tápenergia-kapacitással. A denevérekkel szemben van 

egy óriási előnyük, hogy az egyik egység által felderített akadály az egész „mátrix-

autonóm‖ csapat számára ismert lesz. Ha tehát a menetoszlop közepén egy újonnan ke-

letkezett aknatölcsér megállásra késztet egy robotjárművet, akkor ez megvizsgálja, majd 

– esetleg az operátor segítségével – kikerüli, a kerülőutat bejelöli a digitális térképbe. 

Később az útakadályok elhárítása után az utászok törlik a kitérőt. 

2.3.3 Földi robottechnikai eszközök informatikai részegységeivel szemben támasztott 

speciális követelmények 

A robotok informatikai részegységeinek hibái, illetve hibásan kiértékelt információik az 

egyik legkomolyabb biztonsági veszélyforrást jelentik. A megbízhatóság kulcskérdés, 

hiszen a személyzet hiánya miatt nem lehetséges a kézi beavatkozás, javítás, funkciók 

átvétele. Egy fontos informatikai részegység kiesése/ hibás működése megbéníthatja a 

járművet, veszélyeztetve ezzel a bevetés sikerét, biztonságát. 

 A robotok informatikai részegységeinél szükségünk van hibavisszajelző rendsze-

rekre, amelyek segítségével a meghibásodott robotok önvezérlésébe időben beavatkoz-

hatunk. A biztonságot növelik a többszörösen redundáns
34

 rendszerek. Ilyeneket a re-

pülő- és az űripar már régóta alkalmaz. A kétszeresen biztosított rendszernél eltérő érté-

                                                

34 redundancia - a működéshez szükségesnél több, egymástól független részegység léte 
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keknél nem tudjuk eldönteni, melyik a hibás. A triplex rendszereknél, ha két érték egye-

zik, akkor a harmadikat ignorálni lehet. Sajnos a megbízhatóság és az elvárt alacsony ár 

ellentétben állnak egymással. 

 A katonai felhasználásnál természetesnek tekinthető terepi követelmények mellett 

megkülönböztetett figyelemmel kell e részegységeket tesztelni, a lehető legkülönbözőbb 

feltételek mellett. Az új, nem kiforrott, megfelelő csapatpróbákon át nem esett hardve-

reknek, szoftvereknek nincs helyük a harci robotoknál. Egyszerű szavakkal úgy fogal-

maznám meg, hogy az akció sikerességének szempontjából többet ér egy „buta― katona, 

aki eljut a bevetési területre, mint egy „okos―, aki útközben elakad. Ide kívánkozik 

Molnár Zsolt értekezése az emberi felügyelet nélkül működő rendszerek öntesztelésé-

nek lehetőségeiről, ebből idézek néhány kiragadott mondatot: „Egy terepi készülék ter-

vezése esetében tehát törekedni kell arra, hogy ne legyen szükség külső eszközökre a 

teszteléshez, és a vizsgálatot a felhasználó, vagy a készülék saját maga képes legyen le-

vezényelni. … A terepi elektronikai eszközök beépített tesztelése számos előnyt biztosít. 

Ezek közül a legfontosabbként az említhető, hogy az önteszt lefutása vagy lefuttatása 

után pontos képet kapunk a készülék állapotáról: az esetleges meghibásodások felis-

merhetőek, helyük azonosítható. … az új készülékek esetében már a tervezéskor szem 

előtt kell tartani azokat a szempontokat, amelyek az öntesztelés megvalósítását lehetővé 

teszik, azaz a készülékeket (ön)tesztelhetőre kell tervezni.‖ [77]  

 A földi robottechnikai eszközök informatikai részegységeivel szembeni általános el-

várások hasonlók, mit az ember vezette járműveknél, vannak azonban eltérések. Ezen 

eltérések többsége a személyzet hiányából fakad, melyeknek pozitív és negatív hatásai 

vannak.  Az informatikai egységekkel szemben támasztott követelmények attól is füg-

genek, hogy a jármű személyzet nélkül, csak távirányítottan, vagy teljesen autonóm 

módban is működhet. Az alfejezet végén részletesebben kitérek – az informatikai rész-

egységek működését is negatívan befolyásoló – nagy teljesítményű elektromos, ill. hib-

rid hajtású járművek problematikájára. 

Pozitív hatások 

A belső tér megkötések nélkül, teljesen beépíthető. Szabadabb anyagválasztás: pl. égés-

kor mérgező füstgázt kibocsátó anyagok, veszélyes energiaforrások is alkalmazhatók. A 

hatékony tűzelfojtás érdekében levegő- (oxigén-) mentes, zárt belső atmoszféra is kiala-

kítható, ennek pozitív hatása lehet a céltudatos páramentesítés. A kondenzálódó víz-



 

 42 

cseppek negatív hatásai (optikai alkatrészek párásodása, kóboráramok, kisülés, kapaci-

táscsökkenés, korrózió, stb.) így hatékonyan kiküszöbölhetők.  

 Egy jól megtervezett, különböző szenzorokkal (a fordulat, forgatónyomaték, hőmér-

séklet, rezgések, stb. mérésére) felügyelt, teljesen automatikus hajtást nem kell felesle-

gesen túlméretezni. A célirányos szoftverek által védett a túlterhelések ellen. Még a 

gyakorlottabb sofőröknél is előfordul pl. a tengelykapcsoló hirtelen oldása, egy rossz 

kézi visszaváltás – ezek rövid ideig tartó, többszörös túlterhelést eredményeznek. A laza 

talaj után szilárd úttesten gyorsan haladó járműveknél a túl későn visszaállított kerék-

nyomás a köpeny oldalfalainak a sérüléséhez vezetnek, a sebesség függvényében akár 

1-2 km-en belül. 

 A távol lévő irányítószemélyzet nincs olyan stressznek kitéve, mint a bevetésben fi-

zikailag részt vevő katonák, így csökkenthetők a személyi veszteségek. A bármilyen 

okból (elakadás, meghibásodás, találat, robbanás, stb.) kieső, illetve taktikai okokból 

(pl. őrszemként) leállított jármű operátora tovább harcolhat/ tevékenykedhet (egy másik 

robotot vezérelve).  

Negatív hatások 

A robotjárművek belsejében nincs szükség „emberi‖ körülményekre, ez a belső térben 

elhelyezett alkatrészekre, műszerekre, informatikai rendszerekre nagyobb megterhelést 

jelent. Tartósan extrém hőmérsékletek lehetnek, nagyobb lökések, vibrációk megenge-

dettek, sugárzás, harcanyagok jelenléte lehetséges, stb. A személyzet hiánya miatt egy 

máskor egyszerűnek tűnő hiba, pl. egy távirányítással nem aktiválható biztosíték kioldá-

sa, vagy pl. egy érzékelő bepárásodása is elakadáshoz, illetve átmeneti „vaksághoz‖ ve-

zethet. A kisebb, zárt terekbe beépített rendszerek hűtés-, fűtésigényeit is figyelembe 

kell venni. 

 Fel kell készülni olyan szituációkra, amikor az emberi felügyelet/ védelem nélküli 

robot például a kíváncsi gyermekek ártatlan-, vagy a fegyvertelen civil lakosság „érdek-

lődését‖ kelti fel. Ilyen helyzetekben, ha nem lehetséges a visszavonulás, illetve ha 

nincs a közelben élőerő-segítség, akkor a szituációhoz megfelelő, humánus, „non 

lethal
35

‖ válaszlépés szükséges. Lehetőleg többlépcsős, kezdve a hanggal való figyel-

meztetéstől a kellően hangsúlyos, elrettentő, fájdalmat okozó, akár időlegesen bénító 

fokozatokig. A robotok esetleges autonóm fegyverhasználatának hadijogi háttere még 

                                                

35 non lethal (ang.) = nem halálos 
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az ellenséges fegyveres támadás esetén sem tisztázott (bővebben az 5. fejezetben). Jól 

képzett irányító- és karbantartó személyzetet igényel. 

Nagy teljesítményű elektromos, ill. hibrid járművek problematikája 

A jövő trendjének tartott hibrid meghajtású járműveknél, ill. az elektromos hajtásaiknál 

létrejövő, állandóan változó elektromágneses mezőket is figyelembe kell venni. Ezek 

egyáltalán nem elhanyagolhatók, ha már a 4x4-es járműkategóriánál is 1 MW-os terve-

zett teljesítményekről, ill. 100 km/h sebesség 5 mp alatt való eléréséről olvashatunk 

[78]. Ilyen teljesítményfolyamok kapcsolása, vezérlése csak megfelelően méretezett 

rendszerekkel lehetséges.  

 Az esetleges hőtorlódások veszélyeire is ügyelni kell. Például a kerékagyba épített 

motoroknál, amikor a jármű kerekei mély talajban elmerülve, elakadva, maximális 

nyomatékok mellett nem teszik lehetővé a sugárzással, ill. a léghűtéssel történő 

hőleadást. A nagy teljesítményű áramfejlesztő(k), a meghajtó elektromotorok, a vezeté-

kek, a teljesítmény-elektronikai részegységek megfelelő árnyékolása sem egyszerű fel-

adat. Különlegesen árnyékoltan vezetékezett rendszert kell kialakítani. Az elektromos 

hajtások egyik előnye, hogy fékezéskor energiát juttathatnak vissza a rendszerbe, tehát a 

meghajtó villanymotorok generátorként működnek. Ehhez gyorsan és hatékonyan tölt-

hető energiatárolókra (akkumulátorokra) van szükség. A nagy kapacitás is fontos, hogy 

hosszabb lejtmenetben is legyen elegendő energiatárolási lehetőségünk. A töltést, ill. az 

energia-visszaadást vezérlő elektronika is bonyolítja, drágítja a rendszert. A katonai, te-

repjáró járművek mindezen részegységénél a terepi kivitel is elengedhetetlen.  

 

2.4 A térinformatika által nyújtott lehetőségek 

2.4.1 Térinformatika ma 

Az informatika köztudottan az utóbbi évtizedek sikerágazata. Ezen belül, a reflektor-

fénytől kicsit távol esve, az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományág a térinfor-

matika. Nem kerülhetjük meg az angol elnevezéséből alkotott, az egész világon elter-

jedt rövidítését: GIS36. Az értekezésem további részében leggyakrabban ezt a megneve-

zést fogom használni. A választott témámmal kapcsolatos GIS nyújtotta lehetőségeket 

részletesebben vizsgálom meg. 

                                                

36 GIS - Geographical Information System ~ földrajzi információs rendszer; térinformatika 



 

 44 

Tervezői tevékenységemet annak idején még rajztáblán kezdtem. Később jött a CAD37 

korszak, először kétdimenziós (2D) számítógépes programokkal, ezek az elején nagyon 

kiforratlanok és lassúk voltak. Az igazi, forradalmi előrelépést a háromdimenziós 

programok (3D) megjelenése jelentette.  Ami eddig a konstruktőr fejében létezett 

csak, most a képernyőn megjeleníthető, forgatható, bele is lehet nézni, az egyes metsze-

tek valósághűek, távolságokat lehet pár kattintással meghatározni, automatikus ütközés-

vizsgálatot lehet indítani, kinematikai mozgássorok tesztelhetők, stb.  

 A szilárdtest- és felületmodellező rendszerben a legegyszerűbb geometrikai formák-

ból kiindulva a legbonyolultabb alkatrész is megtervezhető. Másolásokkal és további 

változtatásokkal rövid időn belül egész alkatrészcsaládokat lehet létrehozni. Az egyes 

modelleken elvégezhető, végeselemes, (FEA38) szilárdsági számításokkal lassan fele-

désbe merül a régi mondás: „a papír mindent elbír‖. Ha a gyártás CAM39 módszerrel 

történik, akkor papírra egyáltalán nincs szükség. Nem is tudatosítottam, hogy a virtuális 

tervezői térben kóborolva a majdani jármű GIS terének mozaikkockáit rakosgatom. Az 

építészek által alkotott látványtervek (házak, utak-utcák, terek, egész városrészek) már 

ma általánosan elfogadott térinformatikai részegységeknek számítanak. (22. kép) 

 

22. kép. Tipikus GIS - szelvény [79]  

 

A tervezés és a térinformatika általános fejlődése közé párhuzam vonható, a térben va-

ló mozgás lehetősége itt is, ott is szó szerint új dimenziókat nyitott.  

                                                

37 CAD - Computer Aided Design ~ számítógéppel segített tervezés 

38 FEA - Finite Element Analysis ~ véges (számú) elemeken alapuló elemzés 

39 CAM - Computer Aided Modelling ~ számítógéppel segített modellezés 
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2.4.2 A GIS katonai alkalmazása 

Egy, a katonai alkalmazásokat is magában foglaló definíció Lászlóffy Gábor szerint: „A 

térinformatika (GIS) az informatika azon ága, melyben az információt reprezentáló 

adatok térbeli kapcsolatokkal rendelkeznek. Feladata az alfanumerikus és térképi ada-

tok egységes kezelése, feldolgozása, megjelenítése és más digitális rendszereknek törté-

nő átadása (hasznosítása). A gyakorlatban olyan szoftver- és hardveregyüttes, amit a 

térképi adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére és megjelenítésére használhatunk; en-

nek katonai változata a Mil–GIS, amely a fenti feladatok mellett elvégzi a terepanalí-

zist, támogatva ezzel a hármas alapfeladatot (navigáció, irányítás, szimuláció).‖ [80]   

A GIS katonai alkalmazásának a lehetőségei [81, 82] egyre bővülnek, kijelenthetjük, 

hogy a térinformatika, mint maga a tér – mikro, és makro irányban is – határta-

lan. Mivel a lehetőségek végtelenek, a térinformatika angol kezdőbetűjének eredeti for-

rása „geographic-földrajzi‖ helyett lassan inkább a „global-globális‖ kifejezés illik rá. 

 A GIS alapú lokális felderítésnek szerepe lehet a békefenntartó erők mindennapjait 

veszélyeztető IED- csapdák lokalizálásában. Ezek a rendszerek képesek a környezet 

legkisebb eltéréseit is felismerni, önműködően kiértékelni. Például a fontos útvonalak 

rendszeres (légi, földi) monitorozásával időben figyelmeztetnek a gyanús, átvizsgálan-

dó változásokra. Ha nem csak a szemmel látható (könnyen álcázható) hullámhossz- tar-

tományokban szerzünk információkat, akkor az esélyeink javulnak. A továbbiakban a 

térinformatika szakmai alkalmazásainak széles köréből a robotok, illetve a jövőbeni ro-

botkonvojok, vegyes konvojok közlekedésében betöltendő szerepét vizsgálom meg 

részletesebben. 

2.4.3 Robotok és a GIS 

Az emberi szem nyújtotta információk segítségével, az agyunk által alkotott „virtuális 

tér-kép‖ sem tökéletes. Biztosan már mindenkivel előfordult, hogy nekiment egy félig 

nyitott ajtó élének. Ilyenkor a megszokott ajtó-kép helyett csak egy hosszú csík látszik/ 

látszana. A kis távolság, gyengébb megvilágítás, árnyékok, fáradtság, berögződött moz-

gássorok, sietség, stressz, a figyelem megoszlása, a megszokás nehezítik a nem várt 

(„biztos‖) helyen jelentkező akadály észlelését. Az agyunkban tárolt, „bekötött szemmel 

is odatalálnék‖ térinformációk a figyelem lanyhulását eredményezik. 

 A robotok „látása‖, belső (virtuális) képalkotása, a térben való autonóm mozgása ha-

sonló. Az információkat a valóság virtuális leképezéséhez csak részben nyerik a saját 

érzékelőik által, a GIS által a rendelkezésükre álló térinformációk mennyisége gyakorla-



 

 46 

tilag határtalan. Ez lehet előny, de hátrány is, mert az információtömeg szelektálása, ki-

értékelése kapacitás-, energia- és időigényes feladat. Egy hirtelen, a „semmiből‖ fel-

bukkanó veszélyre a robotok is csak késéssel reagálhatnak. 

 A légi robotok a szárazföldi robotokkal összehasonlítva előnyösebb helyzetben van-

nak, mert a fel-és leszállásuk kivételével szabad térben mozognak. A GPS
40

- jeleket (ha 

rendelkezésre állnak) jobban tudják fogni, ezek pontossága is elegendő. A digitális tér-

képeiken kijelölhetők a fordulópontok, a pontok közötti részeken elég csak a megfelelő 

repülési magasságot tartani. Ha ez a fedélzeti érzékelői által szolgáltatott adatok alapján 

sikerül, akkor nem lehet baj. A felderítést megnehezítendő, földfelszínt „kopírozó‖ re-

pülésnél már nehezebb helyzetben vannak. Elég egy kis hiba, és ütközést idézhet elő. Itt 

a Horváth Zoltán által kutatott és a doktori értekezésében közzétett „repülési útvonal 

tervezése digitális domborzat modell alkalmazásával‖ segíthet [83]. A szárazföldi robo-

toknál a GIS-el és a helymeghatározó rendszerekkel szembeni elvárások nagyságren-

dekkel magasabbak, hiszen itt már pár dm-es eltérés is problémát jelenthet. 

 Wührl Tibor szerint: „A térinformatikai rendszer és a GPS vevő tehát soros aszink-

ron vonalon kapcsolódhat. A kommunikációs vonalon keresztül bizonyos időközönként 

átadásra kerül a robot helyzete és az egy pontként jelenik meg a virtuális digitális tér-

ben. A robot mozgására és irányítására születő döntések tehát a virtuális térben történ-

nek meg. A virtuális tér pontossága és aktualitása fontos tényezője az autonóm robotok 

helyes működésének.‖ [84] 

Az előző alfejezetben a térinformatika „globalizációját‖ vetettem fel. A robotok ope-

rátorai is ezekre az átfogó GIS információkra támaszkodnak, amikor kijelölik az egyes 

útvonalakat. A megjelenítés módjai az operátorok szempontjából fontosak, hiszen a ro-

botok automatikus (ön-) vezérlése virtuálisan, ún. virtuális terepmodell alapján törté-

nik. A szárazföldi robotoknak az önálló (operátorok közvetlen irányítása nélküli) közle-

kedésükhöz többre van szükségük. Az ehhez szükséges, sokkal részletesebb adatokat a 

robotok érzékelői (kamerák, távmérők, stb.) alapján alkotják a robotok vezérlő egységei 

(számítógépei). 

 A robotok útvonalai mentén feltérképezett virtuális „folyosókat‖ (23. kép) akár „lo-

kális” GIS- nek is nevezhetjük. Ha szükséges, az adatok átjátszásával ezek is részei le-

hetnek a „globális” GIS adatbázisának. Az egyes tevékenységek automatikus, tehát 

                                                

40 GPS - Global Positioning System ~ globális helymeghatározó rendszer 
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emberek által csak szúrópróbaszerűen ellenőrzött működése teszi lehetővé a GIS- in-

formációk adattömegének további, akár nagyságrendekkel való növelését. 

 

23. kép Lidar
41

 segítségével készített 3D útvonalkép [85]  

 

Ismét Wührl Tibort idézve: „Napjaink és a jövő robotjai komplett térinformatikai rend-

szerek szállítóivá válnak, fedélzetükön térinformatikai adatbázisokat szállítanak, és va-

lós időben dolgozzák fel a térinformatikai adatokat. A robotok megfigyelése, kezelői, fe-

lügyelői követése szintén digitális térképen történhet. A jövő robotjai nemcsak a térin-

formatikai adatok felhasználói, hanem azok szerkesztői is, működésük közben megta-

nulják, "megismerik" a működési környezetüket és azt pontosan leképezik a térinforma-

tikai adatbázisukba.‖ [84]  

Harci körülmények között a robot nem tud mindent külön megvizsgálni a saját esz-

közeivel, mert ez nagyon lelassítaná. A támadás meglepetésszerűsége és a veszteségek 

csökkentése céljából egy harci robotnak is a lehető legnagyobb, még biztonságos sebes-

séggel kell haladnia. Az ismert terepakadályok memóriába való „beégetése‖ mellett elég 

csak a hirtelen felbukkanó akadályok, új terepakadályok, kidőlt fák, kőomlások, épület-

törmelékek, elakadt járművek, stb. felismerésére koncentrálnia. A virtuális képet valós 

idejű környezetfigyeléssel ellenőrzi. A célokat, várható felbukkanásuk helyét előre meg 

lehet határozni, ezekkel a „veszélyes‖ koordinátákkal megkülönböztetett figyelemmel 

tud foglalkozni. A különböző műszaki zárak telepítésének pontos helye is fontos. Az 

UAV-ket és a kisebb UGV-ket lehet felhasználni az egyes lehetséges útvonalak lehető 

legpontosabb felderítésére, a járhatóság- ill. láthatóságvizsgálatukra. Mindezt nem-

csak a csata előtt, hanem közben is. A már ismert terepadatbázis mellett, minden új lo-

                                                

41 LIDAR - Light Detection and Ranging ~ lézerhullámokkal működő távérzékelő eszköz ~ ―lézerradar‖ 
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kális GIS információ növeli a nagy, értékes robotok, illetve emberek által vezetett harc-

járművek túlélési esélyeit. Azt hiszem, a jövő harcterén sem lesz túlzó kijelentés, hogy 

„aki információt nyer, csatát nyer”! 

 Munk Sándor definíciója szerint a helyzetismeret "egy katonai művelet végrehajtási 

környezetére vonatkozó konkrét tudás." [86] Az automata rendszerek tökéletesen megfe-

lelnek a helyzetismerethez szükséges (ill. nem szükséges) adatok gyűjtésére, tárolására. 

Sőt, ezeknek a rutinszerű osztályozásukra, előzetes kiértékelésükre is, nagyon hatéko-

nyan támogatva a személyzet munkáját. A következtetések alapján történő döntések 

meghozatala viszont az ember feladata marad. Az ember viszont nem dönthet gépie-

sen, nem hagyatkozhat 100 %-ban a robotműszerek, robot-algoritmusok által szolgálta-

tott adatokra (meghibásodás veszélye, rosszindulatú külső beavatkozás, stb.). Az egész-

séges bizalmatlanság itt erény, természetesen a „józan paraszti ész‖ határain belül. 

 Az elakadt saját, illetve ellenséges járművek helyét is a lokalizálásuk után akadály-

ként kell megjelölni. Továbblépve minden harctéren lévő baráti, illetve ellenséges moz-

gó járművet is a virtuális GIS-mátrixban fel kell tüntetni, a robotok számára is értel-

mezhető formában. Az információkat szelektálni, sűríteni kell, prioritásokkal ellátni (pl. 

a célokat), ki kell szűrni az egyes robotok számára felesleges adatokat, hogy ne terhel-

jük a mindig véges adattárakat, hogy a döntésük gyorsabb és hatékonyabb legyen. 

 A térinformatika által nyújtott óriási adathalmazból az egyes robottípusok számára 

„testre‖ szabottan kell információkat nyújtanunk. Például a kisebb robotok számára le-

küzdhetetlen akadályok a valós méretű járművek számára nem jelentenek problémát, 

ezért az ezekről szóló adatok számukra feleslegesek. A robotok érzékelői által észlelt 

információk visszacsatolásként pontosíthatják a GIS rendszer e térségről tárolt adatait. 

Megerősíthetik, megkérdőjelezhetik, kibővíthetik, esetleg át is írhatják. 

 Az eddig ismerttől eltérő információkat ki kell értékelni, meg kell vizsgálni őket a 

valósághűségük szempontjából is. Felmerülhet ugyanis az ellenség általi félrevezetés 

veszélye, illetve okozhatja az érzékelő hibája is. Mivel a robotoknál, személyzet nem 

lévén, az egyes érzékelők megbízhatósága létkérdés, ez a visszacsatolás ilyen szem-

pontból is nagyon fontos. Szükségesnek tartom, hogy a GIS rendszerben külön kalibrá-

ló pontokat jelöljünk ki. A robotok érzékelőikkel ezeket rendszeres időközönként, au-

tomatikusan ellenőrizve győződhetnek meg arról, hogy nincs meghibásodás. Sajnos a 

járhatóságról esetleg már létező GIS információkra nem szabad teljes mértékben ha-

gyatkozni. Elég egy kiadós eső és minden megváltozhat. Itt részben segíthetnek a múlt-
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ból előhívható információk: a vizsgált útszakaszt milyen járművek használták, mikor, 

és milyen körülmények mellett, voltak-e ott harci cselekmények? 

 Oszlopmenetben a követő járművek természetesen felhasználják a vezérjármű me-

netadatait, így azok szinte „vakon‖ követhetik, takarékoskodva az energiájukkal. Elég 

csak a legszükségesebb érzékelőiket működtetni a biztonságos menet érdekében. A 

számítástechnikai kapacitásaikat hálózatba kapcsolva gyorsíthatják az adatfeldolgozást. 

 A térinformatikának a szárazföldi robotok irányításában döntő lesz a szerepe, hiszen 

az autonóm robotok navigációjának nélkülözhetetlen része. A robotok, ezen belül is a 

katonai alkalmazású robotok GIS- igényei mozgató rugói lesznek a további fejlődésnek. 

A GIS gazdasági jelentősége is fontos, gyakorlatilag az élet minden területén – a leg-

gyakrabban nem is tudatosítva – az innen kapott információkra támaszkodunk. Minden-

ki számára ismertek az időjárás-jelentések műholdas, különböző „fóliákkal‖ kibővített 

képei, illetve a digitális közlekedési térképeken alapuló, intelligens gépjármű-

navigációs rendszerek – ezek révén a GIS már mindennapjaink részévé vált. A térin-

formatika gazdasági jelentősége is egyre növekszik, fejlődése megállíthatatlan. 

 

2.5 Következtetések 

 

Az informatikai egységek, szenzorok terepi kivitelezése még kívánnivalókat hagy maga 

után. Elemeztem a földi robottechnikai eszközök sajátosságait, működésmódjait, részle-

teztem a szárazföldi robotjárművekre és érzékelőikre leselkedő veszélyeket. Megalkot-

tam a járművek informatikai részegységeivel szemben támasztott követelményeket an-

nak függvényében, hogy a fedélzeten tartózkodik-e személyzet, illetve jelenlétük kizár-

ható (teljesen autonóm jármű). Rámutattam arra a biztonsági résre, hogy az összekötte-

tés bármilyen okból történő megszakadása után a távirányított jármű is átmeneti időre 

autonóm járművé válik. Ebből az következik, hogy ha egy nagyobb méretű, gyors, kizá-

rólag alapfunkciókkal ellátott, távirányított robotot szeretnénk létrehozni, akkor is teljes 

mértékben foglalkoznunk kell az autonomitás problematikájával. 

 Az egyes jármű- ill. fegyverrendszerek részegységeinél már a tervezéskor és a ver-

senykiírásoknál figyelembe kell venni, hogy a jövőben lehetőleg távirányíthatók legye-

nek. Az utóbbi időben rendszerbe állított, ill. épülő harcjárművek várható élettartama 

több évtized. Az irányító rendszerek elévülési ideje években mérhető. Már most el kell 

kezdeni a robotirányítók, operátorok képzését, elvi felkészítését egy, az eddigiektől me-

rőben eltérő érzékelési és cselekvési dimenzióra. Sokkal inkább hangsúlyt kell helyezni 
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a valós idejű, nagy sebességű, megfelelően kódolt (titkosított) és zavarmentes adatátvi-

telre, hogy a távol elhelyezett kezelőszemélyzet minél teljesebb, minél valósághűbb ké-

pet kapjon a kialakult helyzetről, és ezen információk birtokában cselekedhessen. 

 A harcjárművek informatikai részegységei sokkal nagyobb igénybevételnek vannak 

kitéve, mint a civil rendszerek. Például a tömeg-autógyártás területéről csak a szigorú 

katonai feltételek teljesítése, tesztelése után lehet egyes alkatrészeket, részegységeket 

alkalmazni. A robosztus kivitel, ipari tokozások, mechanikai és elektronikai védelem 

nagyon fontos. Az időjárás viszontagságait a szélsőséges klímazónákban is állni kell. 

Az indokolatlanul szigorú elvárások teljesítése viszont többletköltségeket jelentenek. 

A földi robottechnikai eszközök informatikai részegységei állandó fejlődésben vannak. 

Részben a számítástechnika óriási fejlődése miatt, részben a robotokkal, robotjármű-

vekkel szemben támasztott egyre szigorúbb követelmények miatt. 

 Az egyre növekvő sebességek, az egyre rövidebb reakcióidők szükségessége, az egy-

re több beérkező információ feldolgozása, kiértékelése, majd valós időben történő dön-

tések meghozatala óriási kihívást jelentenek a fejlesztőknek. Nem olcsók ezek a fejlesz-

tések, akár meg is haladhatják a légi robotok informatikai részegységeinek a fejlesztési 

költségeit. 

 Távlatilag a robotok képességei egyre nagyobb mértékben haladják majd meg az 

emberek fiziológiailag behatárolt képességeit, ez lesz majd a további fejlődés hajtómo-

torja. Az informatikai részegységek minőségének, reakció-gyorsaságának, kapacitásá-

nak, felbontóképességének, ellenálló képességének, tartósságának, öntesztelő- ill. 

hibajavitó képességének, élettartamának, extrém körülmények melletti megbízhatósá-

gának várható további rohamos fejlődése teszi ezt majd lehetővé. 

Következő lépésként szükséges az egyes robotok kölcsönös együttműködésével fog-

lalkozni, ez a harmadik fejezet témája. 
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III. FEJEZET
42

 

HARCTÉRI ROBOTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, KÖLCSÖNÖS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK VIZSGÁLATA 

Eredetileg nem terveztem, hogy az értekezésemben a szárazföldi robotok mellett más 

robotokra is részletesebben kitérek. Kutatómunkám során viszont rá kellett ébrednem, 

hogy az UGV-kkel kapcsolatos írások, tanulmányok, honlapok száma, az UAV-kkel 

összehasonlítva több mint egy nagyságrenddel kevesebb
43

. A robottechnikán belül az 

utóbbi években a robotrepülőgépek robbanásszerű fejlődésen mentek/ mennek keresz-

tül, ezek aránylag jól dokumentáltak, a médiák „repítik‖ őket. A hadműveleti területe-

ken is sikeres az UAV-k bevetése, gyakorlatilag a mindennapok hasznos segítőivé vál-

tak. 

 A szárazföldi robotokról szóló írások nagy része a kisebb, személyi robotokról, illet-

ve az aránylag elterjedt aknakereső- és hatástalanító robotokról szól.  A valós méretű 

UGV-k leírásai szegényesek, megmaradnak az általánosságok szintjén, részleteket rit-

kán tartalmaznak. Ezért döntöttem úgy, hogy a sokkal jobban publikált UAV-k köve-

telményrendszereiből indulok ki, majd pontról pontra ültetem át az UGV-kre. Ebben a 

fejezetben – a fejlesztést segítendő – összehasonlítom a két rendszert, mi bennük a kö-

zös, mi az eltérő? Mit lehet változtatás nélkül „lehozni a földre‖, hol kell az eltérő kö-

rülmények miatt új utakat keresni? 

 Röviden felvázolom a légi, szárazföldi, illetve a vízi robotok főbb bevetési területeit, 

elemzem az eltérő közegek és mozgásterek adta alapvető különbözőségeket. Összeha-

sonlítom az egyes részegységeikkel szemben támasztott követelményeket, felsorolom a 

szárazföldi robotokra leselkedő veszélyeket. Felvetem az egymás ellen harcoló robotok 

problematikáját, rámutatok a robotok szükséges védelmére. Vizsgálom a különböző te-

rekben és közegekben mozgó, illetve helyhez kötött robotok kölcsönös együttműködé-

sét is, javaslatokat teszek újabb, egymást segítő, kiegészítő alkalmazások kidolgozására. 

                                                

42 A fejezet anyagát a szerző következő publikációm adják: [Kol. 2], [Kol. 3], [Kol. 14] 

43 UAV ~ 6 000 000 találat a Google-ban, UGV ~ 400 000 
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3.1 A szárazföldi robotok viszonya a pilóta nélküli repülőgépekhez 

 

Általános igazság, hogy a légi fölény kivívása nélkül nem lehet háborút nyerni a mo-

dern korban. Viszont egy ellenséges területet teljesen ellenőrzés alá vonni csak a leve-

gőből biztosan nem lehet. A szárazföldi, légideszant, ill. tengerészgyalogos csapatokra 

hárul az egyes területek elfoglalásának, átvizsgálásának és ellenőrzésének minden ne-

hézsége. Az ember vezette repülőeszközök mellett már az UAV-k is hatékony légi tá-

mogatást tudnak nyújtani, a felderítés mellett egyes típusok csapásmérésre is alkalmaz-

hatók. Ugyan még nem ilyen nagymértékben, de egyre hatékonyabb, közvetlen segítsé-

get nyújtanak a szárazföldi és vízi robotok (USV
44

-k és UUV
45

-k). A légi robotok elter-

jedésének sikertörténetével ellentétben a „földhözragadt‖ robotok fejlesztése inkább a 

háttérben zajlik, a nyilvánosság kevesebbet tud róla. Amit látunk, az valószínűleg csak a 

képzeletbeli jéghegy csúcsa. 

3.1.1 A legelterjedtebb alkalmazások 

A robotrepülőgépek, illetve robothelikopterek elsődleges feladata a felderítés, járőrözés, 

területmegfigyelés, adatok gyűjtése. Az utóbbi időben a földi célpontok etikai szem-

pontokból kritizált támadása, csapásmérés is a feladataik közé került. A legnagyobb ro-

botrepülőgépek képességeiket tekintve, megfelelő fegyverzettel ellátva hadászati jelen-

tőséggel is bírnak. A szárazföldi robotokat leginkább aknakereső-, aknamentesítő-, fel-

derítő- (főleg házakban, pincékben, barlangokban), illetve csapásmérő- (fegyverekkel il-

letve robbanótöltettel felszerelve) feladatokra használják. Újabban komoly fejlesztések 

történnek a logisztikai (pl. málhaszállító) felhasználásuk irányába is, ezek azonban még 

nem kiforrottak. Az eddigi szárazföldi robotok aránylag lassúk, csak kivételes esetekben 

működnek teljesen önállóan. A felderítésben nagyon jó szolgálatot tehetnek az ide tar-

tozó harctéri érzékelők – UGS
46

-ek [87] (24. és 25. kép), amelyek kézzel, robottal, le-

vegőből telepítve, vagy csöves tüzérséggel átlőve hónapokig is képesek adatokat szol-

gáltatni az ellenséges területekről. Őrszemként, elektrooptikai, infravörös, rádió-, vegyi, 

biológiai, hang-, mágneses, szeizmikus, nukleáris, stb. detektorokkal ellátva hasznos ré-

szei a többdimenziós információgyűjtés átfogó rendszerének. 

                                                

44 USV - Unmanned Surface Vehicle/Vessel ~ úszó (vízfelszíni) jármű (robot) 

45 UUV - Unmanned Underwater Vehicle/Vessel ~ személyzet nélküli víz alatti jármű (robot) 

46 
UGS - Unattended Ground Sensor ~ felügyelet nélküli földi telepítésű érzékelő (rendszer) 
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24. és 25. kép. Harctéri érzékelők [88] 

 

A vízfelszíni robotokat leginkább őrjáratozásra, felderítésre, aknakeresésre, a víz alatti-

akat aknamentesítésre, ill. mentési feladatokra fejlesztették ki. A tengeralattjárók elleni 

harc az egyik legfontosabb feladatuk, így felválthatják az eddig erre a célra leginkább 

alkalmazott helikoptereket. Sokkal olcsóbbak, egy robothordozó hajóról felügyelve 

nagy területet ellenőrizhetnek. 

3.1.2 Eltérő közegek és mozgásterek 

Első pillantásra úgy tűnik, hogy sokkal egyszerűbb két dimenzióban mozogni, mint há-

romban. Ez a nyílt tengeren úszó robotokra érvényes is, a rendelkezésükre álló két di-

menzióban nagyon biztonságosan mozoghatnak, még ha elfogy az energiájuk, akkor 

sem merülnek el. A robot-tengeralattjárók három dimenzióban mozognak, de a bizton-

ságos felhajtóerő nekik is mindig rendelkezésükre áll. Az egyik legnagyobb problémá-

jukat az információtovábbítás jelenti, mivel a víz alatt teljesen másként terjednek a hul-

lámok. Ezért pontos tájékozódás, rádióösszeköttetés céljából időnként fel kell merülni-

ük, vagy más navigációs, információs eszközöket kell használniuk (pl. giroszkóp, 

szonár, stb.)  A sós tengervíz, illetve a tengeri levegő agresszív hatását is figyelembe 

kell venni, főleg a felhasznált anyagok választásánál, csak így lehet elfogadható mérték-

re csökkenteni a korrózió káros hatását. 

 A szárazföldi robotok ugyan a föld felszínén és gyakorlatilag két dimenzióban mo-

zognak, ennek ellenére a légi és a szárazföldi robotok informatikai egységeivel szemben 

támasztott követelmények összehasonlításánál paradox módon a légi robotok vannak 

előnyben. A külső behatások a repülőgépeknél (hideg, légnyomás-változások, rezgések) 

ugyan szélsőségesek, de jól behatároltak. A légi robotok bevetési ideje áltatában csak 

néhány óra, csak pár nagyobb felderítőgépé (például Northrop RQ-4B Global Hawk) 

[89, 90] több, mint egy nap. A bázisra visszatéréskor lehetőség van az energiahordozók 
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cseréjére, a szoftver változtatására, illetve az informatikai részegységek (hardware) cse-

réjére. Az elvárt összélettartam is csak a töredéke a földi robotokénál elvártnak. A leg-

több robotrepülőgép részautonóm üzemmódban repül. Ez azt jelenti, hogy számítógép 

által vezérelve repülnek, de bármikor változtatható a pályájuk.  

 Egy operátor több robotrepülőgépet is felügyelhet. Egy bármilyen okból történő, 

hosszabb időre is kieső összeköttetés nem jelent komolyabb problémát. Ha van elegen-

dő üzemanyaga/ energiája és éppen nem egy kritikus fázisban (pl. leszállás) repül, akkor 

pl. a leszállóhely fölött körözve kivár. Irányítástechnikai szempontból az A pontból B 

pontba való önálló repülés a térben nem jelent nagy kihívást, hiszen az egyenes iránytól 

való nagyobb eltérések sem jelentenek problémát. A föld felszínének kopírozása (a fel-

derítést megnehezítendő okokból) már összetettebb feladat, főleg nagy sebességnél és 

kis magasságban. Ezt az üzemmódot azonban csak bizonyos harci gépeknél, például a 

manőverező robotrepülőgépeknél (legismertebb a Tomahawk [91]) használják. 

 A légi robotok működtetésének, mint általában az összes repülőalkalmatosság repü-

lésének legkritikusabb szakasza a fel-, de főleg a leszállás. A légi robotok döntő több-

sége operátor segítségével száll le, illetve más módon, például ejtőernyők segítségével 

(vertikálisan) landol, de egyre több kisméretű rendszer is rendelkezik az önálló „vakle-

szállás‖ képességével. „Az esetek túlnyomó többségében a repülőgépet ember vezeti az 

alkalmazási körzetben, szoros kapcsolatot tart fenn vele, a szükséges manővereket rá-

dió-távirányítás útján hajtja végre. A fedélzetre beépített automatikus repülőgépvezető 

berendezés, más szóval fedélzeti robotpilóta azt a célt szolgálja, hogy olyan szakaszo-

kon tehermentesítse a kezelőt, amikor kritikus repülési mozzanat, például leszállás tör-

ténik, illetve például a nagy távolságra való repülés során az irány és magasság tartása 

hosszú időn át fárasztó és unalmas. A robotpilóta által jól megoldható feladat például a 

repülőgép adott útvonalon tartása, a fordulópontokon való végigvezetés, vagy a repü-

lést zavaró turbolenciák hatásainak kompenzálása, ezért ezeket a feladatokat a pilóta 

előszeretettel bízhatja rá.‖ (Kovács László és Ványa László írásából) [92]  

 Hasonló módon a nyílt tengeren is tehermentesíthetők az USV-k és UUV-k operáto-

rai. A szárazföldi robotoknál ez nagyon kevés kivételtől eltekintve (nyílt, akadálymen-

tes terep - pl. homoksivatag) még nem működik.  

3.1.3 További előnyök és hátrányok 

A szárazföldi járműveknél a repülőgépekkel összehasonlítva az össztömeg nem annyira 

kritikus, ezért jobban védhetők, páncélozhatók. Olyan nagyobb berendezések és fegyve-



 

 55 

rek is beépíthetők, amelyek az UAV-k esetében nem jöhetnek számításba. Lesben állva 

nagyon kevés árulkodó jelet bocsátanak ki, jól álcázhatók, ezért őrszemként is kiválóan 

alkalmazhatók.  

 Az UGV-k összekapcsolásával új távlatok nyílnak a terepjáró-képesség javításának 

a céljából: a kisebb robot számára leküzdhetetlen akadály egymásba kapcsolódva áthi-

dalható. Később, ha a helyzet úgy kívánja, a robotok ismét külön-külön folytatják az út-

jaikat. A már részben automatizált, síneken történő közlekedés mintájára már a közeljö-

vőben lehetséges lesz vegyes, illetve teljesen UGV-kből álló robotkonvojokat összeállí-

tani.  

 A személyzet hiánya miatt a járművek ballisztikai és a különböző robbanótestek el-

leni védelme másodlagos lehet, a szükséges komfortjuk is csak a szállítandó anyag ér-

zékenységétől függ. Az így elérhető tetemes súlymegtakarítást a hasznos teher növelé-

sére lehet használni, tehát jóval kevesebb számú jármű képes ugyanolyan volumenű lo-

gisztikai feladatokat ellátni.  

 Az esetleges emberi veszteségek csökkentése az összes közül a legfontosabb szem-

pont. A légi robotok csak földközelben (leginkább fel- és leszállásnál) veszélyesek a sa-

ját földi erőkre. Ezzel szemben a szárazföldi robotok bevetésénél nem lehet kizárni, 

hogy az élő erőkkel ne keresztezzék egymás útját. Ez nem is lehet cél, hiszen együttmű-

ködve, egymást segítve kell megoldaniuk a kijelölt feladatokat.  

 A baleseteket megelőzendő, pontosan ki kell dolgozni a biztonsági előírásokat, ill. 

ezzel karöltve a robotok alkalmazását engedélyező jogi kereteket. Az ipari robotok pél-

dáját lehet felhozni, amelyeket eddig leginkább emberek elől elzárt térben használják, 

viszont komoly fejlesztések történnek ennek a megváltoztatására. Már léteznek elegen-

dően biztonságos robotok, biztonságos vezérléssel, az emberdetektáló rendszereket még 

tovább kell fejleszteni, ugyanis „még nagyon statikusan és mereven dolgoznak, a jövő-

ben szükséges, hogy átkapcsolhatók legyenek rugalmas és dinamikus üzemmódra, hogy 

az ember nagyobb akciósugárban dolgozhasson...‖ Sabine Koll Wolfgang Röselt idézte 

a „Robotkolléga‖ c. cikkében [93]. A jogi kereteket is tágítják, az ISO 10218 szabvány 

első része a robotok biztonságos építésével foglalkozik. A még csak javaslatként létező 

második rész a robotrendszerek perifériáinak biztonságos kialakításáról szól, taglalja az 

ún. „kollaboráló‖ (emberekkel közvetlen együttműködésben dolgozó) robotok esetét 

[94].  
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A légi, vízi, ill. a szárazföldi robotoknál a távlati cél a nyílt, civil légi, vízi közlekedés-

ben, ill. közúti forgalomban való engedélyeztetés. A német LUNA
47

  UAV-nál [95] egy 

új biztonsági rendszert is sikerrel teszteltek, ahol egy lézertechnikán alapuló szenzor se-

gítségével önállóan észlelt egy akadályt (egy lehorgonyzott léghajót), figyelemmel kí-

sérte, majd egy kritikus kikerülési időpont elérése előtt automatikusan megkezdte a ki-

kerülő manővert. Ezzel azt akarták bizonyítani, hogy egy UAV rendszer a civil légtér-

ben úgy viselkedhet, mint egy ember által vezetett repülőgép. A következő lépésben az 

ellenőrzött légtérben (légiforgalmi irányítással) való repülést lehetővé tevő előfeltételek 

megteremtésén munkálkodnak [96]. Az UAV-kkel végzett állandó megfigyelés drága, 

csak több géppel megoldható, sokáig a levegőben maradni kizárólag a nagyobb gépek 

képesek. A bevetési/ megfigyelési helyre repülni egy nagyobb géppel hosszabb ideig 

tart, mert a starthely nem lehet a frontvonal közvetlen közelében, hiszen ott nagyon 

árulkodó és így veszélyeztetett lenne. 

 A robotok költségei mellé még az operátorok munkahelyeinek költségeit is hozzá 

kell számolni, ezek akkor is tetemes összegek, ha helyhez kötöttek és valahol a hátor-

szágban kerülnek telepítésre. A robotok bevetési területeihez közelebbi, mobilis, példá-

ul konténerekben elhelyezett munkahelyeknél figyelemmel kell lenni a terepi kivitelre, 

az energiaszükségletek, az ergonómiai követelmények, stb. biztosítására.  

 A nagyobb, fejlettebb szárazföldi robotok bonyolult műszerekkel, szenzorokkal, 

irányítóegységekkel, távirányított fegyverekkel ellátottak, ezért jóval drágábbak, mint 

a hagyományos, emberek által vezetett és kiszolgált földi járművek. Például egy tel-

jesen távirányított, automatizált önjáró tarack kifejlesztése műszakilag kivitelezhető 

lenne, viszont többször annyiba kerülne, mint egy hagyományos. Az emberi vesztesé-

geket teljes mértékben viszont csak robotjárművek alkalmazásával zárhatjuk ki, 

így a legveszélyesebb bevetéseknél jönnek majd hangsúlyozottan szóba. Egy szorult 

helyzetben lévő alegység számára teljesen mindegy, hogy emberek által vezérelt rend-

szertől, vagy távirányított robotrendszertől jön a segítség (pl. tűztámogatás), a lényeg 

az, hogy időben jöjjön. 

 Ahhoz, hogy egy robotjármű a szokványos hadszíntereken helyettesíteni tudjon 

egy sofőr által vezetett járművet, legalább olyan képességekkel kell rendelkeznie. 

Ez a vegyes járműoszlopoknál is érvényes, csak a valós méretű robotjárművek képesek 
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autópályán, illetve nehéz terepen is lépést tartani a hagyományos szállító-, ill. harcjár-

művekkel. A sebesség, a terepjáró-képesség, illetve az egyes terepakadályok leküzdésé-

nek képessége hasonló (inkább jobb) kell, hogy legyen. A nagyobb akadályokat, épüle-

teket, fákat észlelni, kikerülni aránylag egyszerű, sokkal problémásabb az úgynevezett 

negatív akadályokat (lövészárkok, szakadékok, mély horpadások, süppedős homokkal, 

hóval, sárral, vízzel teli gödrök, mocsarak, stb.) észlelni, a mélységüket, teherbíró ké-

pességüket meghatározni, illetve leküzdeni őket. 

 Az UGV-k is szállíthatnak kisebb UAV-t (és további kisebb UGV-ket), hogy például 

valamilyen fontos célt közelebbről is megfigyelhessenek, illetve nagyon erős ellenséges 

zavarás esetén a már megszerzett fontos információkat az UAV-vel („postagalamb-

ként‖) még időben a saját erőkhöz továbbíthassák (26. kép). Az UAV lehet helyből fel-

szálló forgószárnyas, vagy gyorsító rakétával indított, légcsavaros repülőgép. 

 

26. kép „A pilóta nélküli gépek új generációját is fejlesztik‖ [97]  

 

Főleg a felderítésben, védelemben tartok elképzelhetőnek olyan nagyobb, helyből fel-

szálló UAV-ket, amelyek egyszerűbb UGV platformokra vannak telepítve. Egészen ad-

dig szárazföldi járműként működik a rendszer, míg fel nem fedezik, illetve ha az ellen-

séges erők elől már nem lehetséges a visszavonulás. Akkor az UAV-k a földi részeiket 

hátrahagyva, a legértékesebb műszerekkel, fegyverekkel, berendezésekkel, adathordo-

zókkal együtt biztonságos helyre repülnek. A nagyon tagolt területeken, a magas hegyek 



 

 58 

árnyékoló hatása miatt, mély völgyekben repülve már a kisebb UAV-knek is szükségük 

van további, reléállomásként működő UAV-kre, hogy a földi állomásokat ne kelljen a 

veszélyes, távolról megfigyelhető, támadható magaslatokon üzemeltetni. Ilyen szolgál-

tatásra legalábbis időről időre az UGV-knek is szükségük van. A nagyobb UGV-k a jö-

vőben rendelkezhetnek a kisebb, légcsavaros UAV-k indítására és „befogására‖ kifej-

lesztett szerkezettel (lásd 3.2.3). 

3.1.4 Robot – robot ellen, robotok védelme 

A mai békefenntartó műveleteknél meglévő, gyakorlatilag teljes légi fölény nagyon 

megkönnyíti az UAV-k bevetését. A tömegesen hadrendbe vett felderítő-csapásmérő 

robotrepülőgépek elleni várható, egyre hatékonyabb válaszcsapások (automatikusan 

működő gyorstüzelő csöves fegyverek, önrávezetésű rakéták, nagy teljesítményű lézer-

fegyverek, járőröző ellenrobotok, stb.) miatt az egyik, aránylag jó védettséget nyújtó út 

a terep „kopírozása‖ lesz. Ezek ellen az alacsonyan repülő kisebb, gyakorlatilag semmi-

lyen ballisztikai védelemmel nem rendelkező légi robotok ellen is hatékonyan bevethe-

tők a hálózatba telepített robotok. A cél észlelése, láncszerű „továbbadása‖, majd kö-

zösen történő értékelése, bemérése után a legoptimálisabb helyzetben lévő csapattag 

kapja meg a tűzparancsot. Elég egy jól terített sörétfelhő, vagy az újonnan kifejlesztett, 

könnyű „metal storm‖ [98, 99] csövek golyózápora, esetleg egy kisebb (ön-) irányított 

rakéta, hogy megsemmisüljön, illetve a bevetését megszakítva, idő előtt visszafordul-

jon/ landoljon a repülőgép. 

 A felderíthetőség szempontjából a levegőben mozgó UAV-k a földön jól álcázható 

UGV-kkel szemben hátrányban vannak. A szárazföldi robotok álló (várakozó) helyzet-

ben alig bocsátanak ki árulkodó jeleket, az energiafelhasználásuk is minimális. A már 

felderített légi robotok viszont a sebességüket, a kitűnő manőverező képességüket ki-

használva könnyebben kitérhetnek egy ellenséges támadás elől.  A terep egyenetlensé-

geit kihasználni képes repülők egérutat nyerhetnek, a hozzájuk képest „cammogó‖ földi 

és vízi robotok ilyen helyzetben a menekülés helyett csak a saját passzív/ aktív védel-

mükben, illetve a saját erők ellencsapásainak hatékonyságában bízhatnak. Itt szerepet 

kaphatnak a harci UAV-k is, akár direkt támadással, akár csapásmérő rakéták indításá-

val. A dinamikus harctéri szituációkban, amikor kisebb területen számtalan kisebb, na-

gyobb UAV kerül majd bevetésre mindkét oldalon, számítani lehet a légtér telítettségé-

vel, amikor egymás akadályozására, akart-akaratlan ütközésekre is sor kerülhet.  
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A saját erők légjárművei egy valós időben működő, állandóan aktualizált, alá és fölé-

rendelt egységekkel rendelkező mátrixban kell, hogy együttműködjenek, egymást segít-

ve, a feladatokat közösen megoldva. Ebben a mátrixban a szárazföldi robotjárművek-

nek, illetve a harctéri érzékelőknek, jeladóknak is helyük van, például „biztos‖ pontok-

ként a navigációban, illetve átjátszóállomásként. A robotok minimális élettartama és 

megbízhatósága mellett a szükséges védelmüket és túlélőképességüket is előre le kell 

fektetni, hiszen csak így lehet velük reálisan számolni a harci cselekmények tervezése-

kor.  

 Meg kell határozni azokat a keretfeltételeket, amelyeken belül egy robot elvesztése 

elfogadható, hiszen nem szabad a szemünk elől téveszteni: a robotok fő célja az embe-

rek védelme és munkájuknak a megkönnyítése. A szárazföldi járművek közötti 

kommunikáció kiemelten kezelt kérdés. Az út menti rádió-távvezérlésű bombák elleni 

védekezés eszközeként használt szélessávú zavaróadók problémát jelentenek. Megkü-

lönböztetett szerepet kap az egyes berendezések elektronikai védelme, a vezetékek, 

csatlakozók árnyékolása. 

3.1.5 Kitekintés a jövőbe  

Tudományos-fantasztikus regénybe illik a következő gondolatsor: A rajban mozgó, 

egymással kapcsolatot tartó és együttműködő, árulkodó elektromágneses hullámokat 

egyáltalán nem kibocsátó, fémeket nem tartalmazó, szennyeződéseket és vizet taszító 

felületű szárazföldi robotok (UGV) a vízi akadályhoz érve úszva (USV) járőröznek to-

vább, majd a víz alatti bevetésük (UUV) után ismét felmerülve, az eddig rejtett szárnya-

ikat és vezérsíkjaikat szétnyitva elrepülnek (UAV). Közben a környezetükből még elég-

séges energiát vesznek fel, és meghatározott időnként a saját maguk klónozásáról is 

gondoskodnak…  

 Ma még mindezt elképzelhetetlennek tartjuk, pedig sok vízimadárnak ez az életforma 

alkotja a mindennapjait. Robottervezőként tehát még van mit tennünk, míg megalkotjuk 

az első működő szárazföldi/ úszó/ merülő/ repülő robotot, azaz az „U-GSUA-V‖-t. 

 A szárazföldi járműveknél is próbáljuk ellesni a természet alkotta remekeket, eddig 

még kevés sikerrel. A kerék adta lehetőségek gazdag tárháza, kiforrottsága és gazdasá-

gossága fékezi a más irányú fejlesztéseket. Az aszfalton, erdei, mezei utakon, könnyű 

terepen a kerék még mindig verhetetlen. Nehéz terepen, mély talajon, hóban viszont a 

széles lánctalpak nagy hordfelülete és az ezzel elérhető nagyobb hasznos teher nehezen 

megkerülhető. Az állatvilágból ismert extrém terepjáró- és mászóképességek ugyan 
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csábítóak, de a hasonló, ember alkotta szerkezetek bonyolultak és kiforratlanok. A ka-

tonai közlekedés döntő többségét kitevő országutakon és könnyű terepen még aránylag 

lassan, darabosan és főleg gazdaságtalanul közlekednek. A legnehezebb, „járhatatlan‖ 

területek ellenőrzése ma egyszerűbben megoldható a levegőből, például pilóta nélküli 

repülőeszközökkel, illetve a célirányosan telepített harctéri érzékelőkkel. 

 

3.2 A szárazföldi és légi robottechnikai eszközök jövőbeni kölcsönös együttműkö-

dése/ szimbiózisa 

3.2.1 A jelenlegi helyzet értékelése 

A figyelmem az első fejezetben ismertetett veszélyeztetettségek miatti kilátástalanság 

okán irányult a szárazföldi robotjárművek felé. Most megvizsgálom a harcjárművek, a 

szárazföldi és légi robotok jövőbeni kölcsönös együttműködésének a lehetőségeit. 

 Konfliktushelyzetben nem hagyatkozhatunk csak a műholdas helymeghatározó rend-

szerek adataira. Ezek részben zavarhatók, illetve számunkra megfejthetetlenül kódoltak 

is lehetnek. A harctér valós idejű, időjárástól függetlenebb felderítésére a különféle ér-

zékelőkkel (kamerákkal, radarokkal, lidarokkal) ellátott kisméretű, pilóta nélküli repü-

lőeszközök jobban megfelelnek. A járőröző járművek kiegészítő felderítő rendszereként 

szintén felhasználhatók [100]. Egyre általánosabb felhasználásukra példaként a haditen-

gerészet ez irányú terveit említi meg Jan Suchý a „Jövő hadihajója‖ c. cikkében: „Egy 

érdekes brit tanulmány szokatlan formájú, több célra felhasználható, kb. torpedórombo-

ló nagyságú hajók tervezését tűzi ki célul. Ezeknél a hagyományos helikopterek mellett 

nagyszámú légi, úszó, ill. víz alatti robottechnikai eszközök alkalmazásaival is számol-

nak. A légi robotok kiszolgálását szolgálja a „nyilazott‖ hátsó fedélzet. Innen pilóta 

nélküli merevszárnyas repülőgépek indításával számolnak, természetesen a pilóta nélkü-

li forgószárnyas eszközök bevetetését sem zárják ki. Az úszó robotok fejlesztése is nagy 

erőkkel folyik, ezek nagy távolságokban is végezhetnek rutin, ill. kockázatos feladatokat, 

a személyzet veszélyeztetettsége nélkül. A harmadik csoport foglalja magába a távirá-

nyított víz alatti szerkezeteket, ilyenek például a széles körben alkalmazott aknakereső- 

és megsemmisítő robotok. A fenti tanulmány megvalósulásakor egy új hajótípus kelet-

kezne: „a személyzet nélküli eszközök számára készült hordozóhajó.‖ [101] (27. kép) 
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27. kép. UXV COMBATANT modellje a BAE Systems cégtől [102]  

3.2.2 Pilóta nélküli repülőgépek működtetésével kapcsolatos nehézségek 

A startolás lehetséges kézből, kerekekről, katapult szerkezettel, indítóállványról, gyor-

sító rakéták segítségével, gumiköteles csörlővel, vertikális irányba emelő (ledobható) 

segédmotorokkal, stb.  

A leszállás lehetséges kerekekre, csúszó sarukra, hasra, kampóval, gumikötéllel, hálóba, 

ejtőernyők, légzsákok segítségével, vízfelületre, stb. 

Kivételek: „A pilóta nélküli céleszközök és sok pilóta nélküli harci repülőgép csak egy-

szer használható, mivel a funkciójuk szerves része a megsemmisülés.― (Lukáš Visingr) 

[103] 

Problémák: A beépített megfigyelő berendezések és fegyverek (a megkövetelt kis súly 

miatt is) nagyon érzékenyek és drágák. Ezek az alkatrészek, illetve maguk a repülőgé-

pek a leszállásnál nagy veszélynek vannak kitéve (por, homok, sár, ütések, rezgések, sé-

rülések a fogóhálótól, stb.). Az erdőkben, hegyek között, mocsaras, vizes területeken, 

mély hóban, beépített helyeken nagyon nehezen találunk leszállóhelyet, ahol lehetőleg 

még a szélirány is kedvező. Ez pedig nagyon nagy hátrány, mert az aszimmetrikus geril-

laháborúkban az ellenfél, ill. a terroristák előszeretettel húzódnak vissza ezekre a mos-

toha, nehezen megközelíthető területekre. 

3.2.3 Légi robot „vető- és befogó” 

Még nem találkoztam a következő, „kéznél lévő‖ megoldással: egy több szabadságfokú 

ipari robot karja „veti‖ a légi járművet röppályára, majd a bevetés után „el is kapja‖! 

 Szükség van egy „dokkoló‖ egységre a légi jármű súlypontja közelében és egy jel-

adóra, amely a befogás ideje alatt állandóan jeleket sugároz. Az ipari robot karja a befo-

gó egységre szerelt érzékelő segítségével valós időben képes az UAV mozgását követni, 
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míg a biztos összekapcsolódás létrejön (3. ábra). Időben úgy, hogy a légi járművet a ro-

botkar maradék pályáján még túlterhelés nélkül le lehessen fékezni. Javaslatom lénye-

ge, hogy nem a robotrepülőgép keresi meg a dokkolóegységet, hiszen ilyen, „centi-

méteres” pontosság ma még elérhetetlen. Egyszerűen csak kis sebességgel átrepül a 

készenléti helyzetben várakozó robotkar fölött. A robotkar "vadássza" le a gépet, 

majd a fogómechanizmusa segítségével rögzíti.  

 

3. ábra. UAV befogása [a szerző vázlata] 

 

Közelítésnél csak a relatív pontosság fontos, az abszolút másodlagos. A jeladó az UAV 

horgonypontjának alján van, a vevő a „megfogórózsa" közepében. A rárepülés utolsó, 

kritikus fázisa alatt az UAV már nem manőverezik, csak a robotkar. 

 Az eddigiekben felvázolt elképzelésem realitásának a bizonyítására, illetve a szüksé-

ges fejlesztések mértékének érzékeltetésére megvalósítási lépcsőket dolgoztam ki: 

 

A megvalósítás első fázisa – robothelikopterek 

A kisebb tömegű forgószárnyas repülőeszközök gyors és főleg biztonságos indítása/ be-

fogása aránylag kis fejlesztéssel kivitelezhető. Szükség van erre egyáltalán? Igen! Erős 

szélben, amikor már a földön álló légi jármű sincs biztonságban, nagy segítséget jelen-

tene. Kiszélesíthetné a bevetési lehetőségeket. Leszállásnál a helikopter a robotkar fölött 

pár méterrel „szitálva‖ várja, míg a befogó mechanizmus biztonságosan rögzíti. Így mi-

nimálisra csökken a talaj-örvények, örvénygyűrűk [104] keletkezésének veszélye. A ro-



 

 63 

botkar még az erősen hullámzó, erős sodrású vizeken úszó hajók imbolygó mozgását is 

ki tudja küszöbölni. Szárazföldi járművekre is telepíthetők, ahol menet közben, a me-

netszél miatt megdőlten repülő, forgószárnyas eszközök is befoghatók.  

 

A megvalósítás második fázisa – STOVL
48

 robotrepülőgépek 

Az utóbbi években több, lassan is repülni képes UAV-t fejlesztettek ki. A konvertiplán
49

 

elrendezések mellett figyelemre méltó konstrukciójúak a Magyarországon Makkay Imre 

által bemutatott „FunWing‖ típusú UAV-k [105]. A megfelelő teherbírású ipari robotok 

számára a STOVL UAV-k indítása, fogadása nem jelent problémát. A fogómechaniz-

mus tervezésénél viszont már számolni kell dinamikus igénybevételekkel is. 

 

A megvalósítás harmadik fázisa – kézből indítható UAV-k 

Az első két fázis tesztelése után már komolyabb fejlesztések szükségesek, a befogó 

rendszer igazi hozadéka viszont először itt jelenik meg. A néhány kilós UAV-k indítá-

sánál az emberi kar lecserélhető robotkarra. A nagyobb ipari robotok – úgy mozgástar-

tomány és erő, mint sebesség és gyorsulás szempontjából – messze meghaladják az em-

beri kar képességeit. Tehermentesíthetik az embereket, a veszélyeztetettség is csökken, 

de még egy egyszerű ipari robot költsége is komoly gazdasági kiadást jelent. Értelme 

ennek a beruházásnak csak akkor van, ha az UAV-ket fogadni is tudjuk. A jövőbeni ipa-

ri robotok sebessége, gyorsulási képességeik, pontosságuk, teherbírásuk ezt lehetővé te-

szik. Az ipari robotok már most is kiváló képességekkel rendelkeznek, pályakövető 

pontosságuk pár tized mm, a felhasználható pályahosszuk és a teherbírásuk a saját mé-

retükkel, illetve tömegükkel van arányban. Pintér József szerint az ipari robotok fejlődé-

si trendjeinek taglalásánál: „a programozható pont sebessége eléri a 12-15 m/s-ot, a 

gyorsulás 5-7 G-re nő‖ [106]. Egy véletlenszerűen választott kisebb ipari robot, a Mi-

tsubishi Electric RV-12SL adatlapja [107] szerinti jellemző paraméterei: 

 szabadsági fok 6 

 max. hasznos terhelés 12 kg 

                                                

48 STOVL- Short Take Off and Vertical Landing = rövid kifutásra és függőleges leszállásra alkalmas 

(repülőgép) 

49 konvertiplán – ―olyan forgószárnyas repülőgép, amely hajtott rotorral rendelkezik, melyet függőleges, 

vagy rövid úthosszú  fel-  és leszálláskor , valamint lebegéskor használnak. Haladását külön hajtómű 

(hajtóművek) biztosítja, a repüléshez szükséges felhajtóerőt szárnyak biztosítják‖ [108]  
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 megfogóval elérhető tartomány 1482 mm 

 max. sebesség 9500 mm/s 

 súly 98 kg 

 ismétlési pontosság +/-0,05 mm 

 

A könnyű, lassabban is repülni képes robotrepülőgépek automatikusan történő befogása 

a fenti paraméterekkel rendelkező robotkarral valószínűleg már most is lehetséges, a 

megfelelő szenzorok, vezérlő programok, illetve a pillanat tört része alatt nagy erőt ki-

fejteni képes, többpofás mechanizmus kidolgozása után. Sikeres tesztek esetén hátravan 

még a civil, ipari környezetből „kölcsönzött‖ robotok átépítésének a szükségessége. 

Meg kell felelniük a zord időjárás, extrém hőmérsékletek, stb. kihívásainak, biztosítani 

kell a terepi kivitelezést. A fejlesztés e szakasza idő-, ill. költségigényes.  

 

A megvalósítás harmadik fázisa – nagyobb légi eszközök 

A nagyobb, gyorsabb UAV-k befogása már komoly kihívást jelent, ez csak célirányos, 

egy kisebb ország számára egyedül már felvállalhatatlan fejlesztésekkel érhető el. Ösz-

szehasonlításként egy nagyobb ipari robot paraméterei: az ABB cég IRB 6640 ID [109] 

6 szabadságfokkal rendelkezik, 1310 kg önsúly mellett, 1,1 x 0,7 m szerelési alapterüle-

ten, belül vezetett kábelezéssel, IP 67-es védelemmel, max. 170 kg súly mozgatására 

képes: 

 pozícióismétlési pontosság: 0,07 mm 

 pályakövetési pontosság: 0,7 mm 

 forgatónyomaték a kar végén: 1100 Nm 

 felhasználható pályahossz: cca. 4 m  

 sebesség: az egyes tengelyek, karok szögsebességei 90-235 °/s között vannak  

 

A szögsebességekből eredő sebességek (más robotoknál 400 °/s fölött is) ugyan figye-

lemreméltóak, de nem elégségesek. A súlyosabb, gyorsabb repülőgépek magasabb le-

szállási sebességei csak speciális konstrukciókkal érhetők el, például az abszolút pon-

tosság rovására, ami ennél a felhasználásnál nem olyan mérvadó. Az erőhatások irányai 

is (átrepülési folyosóba) szűkíthetők, a speciális alkalmazáshoz igazítva. Helyhez kötött 

alkalmazásra, ill. nagyobb hajókra szerelve elképzelhetőnek tartom nagyobb teherbírású 

rendszerek kifejlesztését, telepítését is. 
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Ha a számítógépes kiértékelés a repülőgép típusa, pillanatnyi súlya, iránya, sebessége, 

magassága, a fedélzetén lévő műszerek, fegyverek, veszélyes anyagok terhelhetősége, 

az időjárási viszonyok, stb. alapján nem tartja biztonságosnak a befogást, akkor a robot-

kar alaphelyzetben marad. A pillanatnyi súlyra a menetidőből, menetmódból (üzem-

anyag-felhasználás), ill. az esetleges muníció-felhasználásból lehet következtetni. Ha a 

számítógép pozitív döntése alapján beindított dokkolómanőver mégsem sikerül, pl. egy 

erős széllökés miatt, a repülőgép átstartol. Egy „tiszteletkör‖ megtétele után, ismét szél-

irány ellenébe manőverezve újra és újra (ha szükséges) lehetőséget kínál a befogásra. 

Sikeres összekapcsolódás után a hajtómotorok automatikusan leállnak, az elektromoto-

rokat fékező üzemmódba is át lehet kapcsolni.  

 

A rendszer előnyei: 

 teljesen automatizálható; 

 gyakorlatilag előkészületi idő nélküli, azonnali indítási lehetőség; 

 a légi járművek sokkal egyszerűbbek és nagyobb teherbírásúak lehetnek; 

 minden eddigi, a biztonságos indítást, illetve a landolást elősegítő/ megkönnyítő 

részegységeket (kerekek, saruk, védőburkolatok, megerősített részek, energiael-

nyelők, légzsákok, ejtőernyők, úszó pontonok, stb.) elhagyhatunk; 

 sokkal ritkább a „kemény‖ földet érés, még a hagyományos landolásoknál határ-

eseteket jelentő/ meghaladó, szélsőséges körülmények között is; 

 nem kell olyan robosztus/ masszív kivitelű részegységeket alkalmazni; 

 automata üzemmódban a kiszolgáló személyzet védett helyen lehet, így zord idő-

ben (hideg, szél), rossz látási viszonyok között (éjjel, ködben, esőben, hóhullás-

kor) nincs kitéve az időjárás viszontagságainak; 

 ABV szennyezett területeken is bevethető; 

 a „zöld zónákon‖ kívül is használható, ahol nem zárható ki orvlövészek megjele-

nése; 

 nagyobb általános biztonság; 

 mozgó járművekre és a hullámok miatt erősen hintázó hajókra, felmerült tenger-

alattjáró robotkarjára is lehetséges a dokkolás (ez a pilóta nélküli forgószárnyas 

repülőeszközöknél is fontos lehet); 

 a mozgó járművek akár (nagyobb) robotjárművek is lehetnek; 

 rendszerbeállítás után gazdaságos üzem. 
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A rendszer hátrányai: 

 szárazföldi járműveknél a súlykorlátozások miatt behatárolt a rendszer által (elég-

séges biztonsági tartalékokkal) kiszolgálható robotrepülőgépek súlya; 

 bizonyos határokon túl a szükséges gyorsító, ill. fékező erők eléréséhez nagyon 

nagyméretű és masszív indítókarokra lenne szükség; 

 a rendszerbe állításig komoly, szerteágazó problémákat kell megoldani, a részle-

teket ki kell dolgozni, hosszasan tesztelni; 

 egy ilyen tervezet anyagi vonzata nem elhanyagolható – egy megfelelő teherbírá-

sú és gyorsaságú, a szigorú katonai követelményeknek megfelelő, zord körülmé-

nyek (pl. széles hőmérséklettartomány) között is használható, erre a speciális al-

kalmazásra optimalizált ipari robot kifejlesztése sokba kerül. 

 

A mozgó járművekre telepíthető rendszerrel bezárult a kör, úgy gondolom, hogy pél-

dául a cégünk által fejlesztett járművek is tökéletesen megfelelnek, mint robotrepülő-

gép-hordozók (4. ábra). 

 

4. ábra Robotrepülőgép-hordozó [a szerző vázlata, ill. montázsa] 

A felépítmények nélküli alapjármű: Pandur 8x8 [110] 
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A kisebb robotrepülőgépeknek általában kicsi a hatótávolságuk, ezért célszerű a beveté-

si területhez közel szállítani őket, hogy a saját missziójuk teljesítéséhez elegendő üzem-

anyaguk/ energiájuk maradjon. A szállítójármű egyben állomáshelye is lehetne az ki-

szolgáló személyzetnek, ill. robotjármű esetében átjátszóállomásként működhetne az 

irányító személyzet és a repülőgépek között. Egy robot-kar több légi járművet is kiszol-

gálhat, bevetés után automatikusan a szállító-tároló helyére rakva. Innen a jármű kiszol-

gáló személyzete karbantartás, javítás, üzemanyag-/ energia- feltöltés, (át-) programo-

zás, alrendszerek cseréje, stb. céljából beveheti a jármű belsejébe. 

3.2.4 További lépések 

A minél nagyobb mértékű önállóság érdekében fontos további lépések: a zavartalan jár-

őrözés érdekében a megfigyelő és/ vagy meghajtó egységeket, akkumulátorokat, üzem-

anyagtartályokat, fegyvereket és muníciót (a kezelőszemélyzet aktív segítsége nélkül) 

cserélni, kibővíteni, feltölteni. A felvett kép- (és más-) információs anyagokat nem 

szükséges mindig „on-line‖ küldeni, így a rendszer kevésbé zavarható, kevésbé felderít-

hető, észlelhető/ sebezhető, nem annyira energiaigényes. Egy rövid köztes landolással 

az adathordozók automatizált cseréje – az adatok nagysebességű/ gyors átjátszása után – 

a járőrözés tovább folytatható. 

 Nagyobb robotrepülőgép-hordozók (például 8x8-as hajtással) két robotkarral is fel-

szerelhetők, így a lehetőségek nagyobbak lesznek. Csökken a meghibásodás, sérülés, ta-

lálat miatti teljes kiesés valószínűsége. Az egyik robotkar által befogott, majd rögzített 

robotrepülőgépen a másik (különféle, automatikusan cserélhető manipulátor-

„kezekkel‖, adapterekkel ellátható) robotkar pl. egyes részegységeket nagyon rövid idő 

alatt cserélhet, így kis megszakítás után folytatható a járőrözés.  A két robotkar együtt-

működve/ egybekapcsolva dupla súlyú robotrepülőgépet is indíthatna. A dokkolás az 

össz-kinematikai korlátozások miatt már nehézkesebb lenne. A „túlsúlyos‖ repülőgép-

nek megszabott irányból, sokkal szűkebb légifolyosón át kellene a rendszer fölött átre-

pülnie, hogy befogható legyen. 

 A teljes automatizáltság a biztonság szempontjából is nagyon fontos. A kezelősze-

mélyzet aktív kiszolgáló tevékenysége, védelem nélküli jelenléte a nyílt terepen nagyon 

veszélyes az ellenség esetleges támadása, ill. a saját repülőgépek röppályája miatt. 

Szomorú szemléltető például szolgálnak a gyakori modellrepülőgép-balesetek, amelyek 

sokszor tapasztalt pilóták felügyelete, irányítása mellett történnek. Békés körülmények 

között! A fel-ill. leszállásnál egy legalább 10 méter széles, 100 méter hosszú „folyosón‖ 
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belül veszélyeztetve vannak az álló, ill. mozgó katonák, civil lakosság, kíváncsi gyer-

mekek, állatok, járművek, stb. illetve az esetleges ütközés miatt maguk a robotrepülő-

gépek is. Ezzel szemben a robotrepülőgép-hordozónál minden légi tevékenység fejma-

gasság fölött, biztonságos magasságban történik. A sajtóban, a világhálón, televízióban 

gyakran látni a nyílt terepen, katonák által kézből történő robotrepülőgép-indítás látvá-

nyos, „akciós‖ felvételeit. Harci körülmények között ez nagyon veszélyes lehet, mert 

messziről észlelhető, a beméréshez elegendő ideig látható, teljesen kitárulkozó célpontot 

kínál. (28. kép) 

 

28. kép. Kis repülőgép kézből való indítása [111]  

 

A világhálón találtam két videót, ahol az UAV-k kézbe (!) landolnak [112, 113]. Ezeket 

nem a fentiek alátámasztására említem meg, hanem inkább elrettentő példaként. A biz-

tonsági szempontok ignorálása miatt veszélyes vagányságnak tekinthetők. 

 

3.3 Következtetések 

 

A légjárműveknél már ma megfigyelhető trendhez hasonlatosan számíthatunk arra, 

hogy az újonnan fejlesztett szárazföldi járművek egyre nagyobb részét robotjárművek 

fogják alkotni. A valamikor kicsit lenézett, megmosolygott kis repülőmodellekből fej-

lődtek ki a mai, teljes értékű UAV-k. Ezek mintájára az UGV-k is nagy jövő előtt áll-

nak, bár itt célravezetőbb a távirányított gyerekjátékok, modellautók, futurisztikus 

konstrukciók helyett a már bevált, jó terepjáró képességű, valós méretű járművekre ala-

pozni. Az UAV-k már ma egyre több, hagyományos, pilóta vezette repülőgépet tudnak 
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kiváltani. A szárazföldi robotoknál is az a cél, hogy a katonák közvetlen veszélyezte-

tettsége nélkül hajtsák végre a kitűzött feladatokat.  

 A távolabbi jövőben egy nagy, bonyolult, drága elektronikával, modern fegyverekkel 

felszerelt robotjármű nem várhatja tétlenül, hogy ―körbedöngicséljék‖ és támadják az 

ellenséges csapásmérő légi robotok. Ezek távoltartására elfogó-robotokat vethet röppá-

lyára és a légteret maga körül ellenőrizheti. A jármű környezetében biztosítják a légtér 

pásztázását. Behatolás, támadás esetén a saját, illetve a robotjármű fegyvereinek segít-

ségével kivívhatják a lokális légi fölényt. A szárazföldi és légi robotok szimbiózisa még 

a valós időben történő (lokális GIS) légi felderítést is szolgálhatná, segítve a további út-

vonal kijelölését, az esetleges akadályok, veszélyek, csapdák időbeni észlelését; és ele-

gendő információ biztosítását a lehetséges kerülőútvonalakról. 

 Meggyőződésem, hogy az általam kidolgozott megvalósítási „menetrend‖ első három 

fokozata kisebb befektetésekkel megvalósítható. Műszakilag, irányítástechnikailag már 

a közeljövőben kifejleszthető a teljesen automatikusan működtethető robotrepülőgép-

hordozó rendszer. A dokkolóberendezés fogó mechanizmusának, érzékelőinek, prog-

ramvezérlésének elméleti-gyakorlati kidolgozása egy-egy érdekes kutatási témának 

ígérkezik. 

Az egyes robotok, robotrendszerek együttműködése mellett nagyon fontos téma az 

emberek és a robotok kölcsönös kapcsolata. A következő fejezetben a békefenntartó 

misszióknál is perspektívát jelentő vegyes konvojok alkalmazási lehetőségeit taglalom, 

az ezt lehetővé tévő robotplatformok műszaki és irányítástechnikai, nem utolsó sorban 

biztonságtechnikai keretrendszereinek a lefektetésével. 
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IV. FEJEZET
50

 

ROBOTJÁRMŰ-PLATFORMOK, VEGYES KONVOJOK 

 

4.1 Szárazföldi robottechnikai eszközök tervezésének és alkalmazásának biztonsá-

gi szempontjai 

 

Az emberek nehéz, monoton, veszélyes munkáját átvevő autonóm robotok alkalmazása 

egyre inkább terjed. Ipari robotok, robotpilóták, robotrepülőgépek, takarító-, mosó-, 

medencetisztító robotgépek, robot-fűnyírók, logisztikai feladatokat ellátó kisebb robo-

tok, földalattik, stb. vannak már most használatban. Ezek a robotok vagy a légtérben, 

vagy emberek elől zárt területen, behatárolt pályán mozognak, vagy kicsi a károkozó 

képességük. A távolabbi célt, a robotjárművek közúti forgalomban való engedélyezését 

a felmerülő jogi problémák (pl. balesetnél a felelősség kérdése) valószínűleg késleltetni 

fogják, de megállítani nem tudják. Mint már olyan sokszor a történelem folyamán, a ka-

tonai célokra való felhasználás lesz a hajtómotorja ennek a folyamatnak.  

 A katonai szárazföldi robotokat ma legfőképpen a különféle veszélyes eszközök 

(improvizált robbanóeszközök, fel nem robbant lőszer, stb.) felkutatására, a velük való 

manipulálásra, szállításukra, megsemmisítésükre használják. Az egyenkénti-, illetve a 

terület- aknamentesítésre is egyre gyakrabban használnak távirányított robotjárműveket. 

Felderítésre főleg a beépített területeken belül, házakban, pincékben, barlangokban al-

kalmazzák. Csapásmérő eszközként is már megjelentek, különböző fegyverekkel, illetve 

„öngyilkos‖ robotként robbanószerkezettel ellátva. Mindezek a szárazföldi robotok 

aránylag lassúk, csak részben működnek önállóan.  

 Az autóiparban komoly fejlesztések történnek az „intelligens járművek‖ irányába. 

Ezekről a fejlesztésekről készítek egy rövid áttekintést, majd elemzem őket az esetleges 

katonai felhasználásuk céljából. A katonai robotjárművek tervezésénél a legcélszerűbb a 

más, hagyományos harcjárműveknél már kipróbált/ bevált konstrukciókból kiindulni. 

Megkülönböztetett figyelemmel kell az informatikai részegységeiket kiválasztani, to-

vábbfejleszteni, tesztelni. Ezek adatait a jármű vezetői eddig általában csak információs 

jelleggel vették figyelembe, a végső döntés az ő kezükben maradt. Az autonóm jármű-

                                                

50 A fejezet anyagát a szerző következő publikációi adják: [Kol. 4], [Kol. 10], [Kol. 13] 
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veknél a nem elégséges, ill. hibás információk hibás döntésekhez vezethetnek, ezek pe-

dig balesetet, sérüléseket, károkat okozhatnak, veszélyeztetve a bevetés sikerét.  

4.1.1 Járművek általános biztonsága 

A közúti közlekedés megkövetelt biztonsága miatt a gépjárművek egyes fontos részeit, 

amelyek a közlekedés biztonsága szempontjából nagyon fontosak (pl. fékek, kormány-

zás, világítás, stb.), különös gonddal kell megtervezni. A szigorú előírások és műszaki 

ellenőrzések is ezeknek a rendszereknek a biztonságos működését szolgálják. A kettős 

fékkörök, a fékrásegítő esetleges kiesése után emberi erővel még működtethetők. A na-

gyobb személyautókba szerelt szervokormány szervo részének esetleges kiesése után 

emberi erővel szintén még működtethető. Nagy teherautóknál az emberi erő már nem 

elégséges a szervo helyettesítésére, ezért a rendszert meg kell kettőzni, a kerekek forgá-

sa által meghajtott második szervopumpát kell beépíteni. 

 A fényszórók, jelzőlámpák megkettőzése a biztonságot is szolgálják. Olyan egysze-

rűnek tűnő dolgok is, mint pl. az ablaktörlők hibátlan működése, illetve a belső pára-

mentesítés is nagyon fontosak, hogy a járművezetőnek kellő áttekintése lehessen a for-

galomról. A közúti közlekedés szabályai szerint hátramenetnél: „Ha a személy- és va-

gyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez a járművezetőnek gondoskodnia kell arra 

alkalmas irányító személy közreműködéséről. Az irányító személynek úgy kell elhelyez-

kednie, hogy folyamatosan lássa a jármű mögötti területet és a jármű vezetőjével is 

kapcsolata legyen.― [114] A járművek külső kialakítása, például az aláfutás elleni véde-

lem, a gyalogosvédelem, stb. szigorú előírásokkal szabályozott, a rendszeres műszaki 

vizsgák is törvényben rögzítettek.  

4.1.2 Biztonság a földi robotjárműveknél 

A földi robottechnikai eszközök tervezésénél a fent említettekhez hasonló biztonsági 

előírások betartása eddig nem tartozott az elsőrendű szempontok közé. Ha a jövőben 

nagyméretű, az ember által vezetett járműveket is felváltani képes, gyors szárazföldi ro-

botok forgalomba állítását tervezzük (29. kép), akkor hatványozottan kell figyelembe 

vennünk a biztonságos közlekedés kérdéseit. A már régen ismert és megoldott problé-

mák mellé új kihívások jönnek: 

 meg kell oldani a hatványozottan biztonságos, zavarmentes, kódolt adatátvitelt, 

legalább két különböző úton; 

 a megfigyelőrendszereket (kamera, radar, lidar, stb.) meg kell többszörözni; 
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 ki kell dolgozni egy cselekvési sort a kommunikációs szétesési vészhelyzetre – 

ha mégis valamilyen okból kifolyólag megszakad az operátorral való összekötte-

tés, vagyis a jármű távolról irányíthatatlanná válik. 

Kis sebességnél ez jelentheti az azonnali fékezést is, de nagy sebességnél, kanyarban, 

csúszós úton, megrakottan, meredek lejtőn ennek súlyos következményei lehetnek ma-

gára a járműre, annak rakományára, a közlekedés más résztvevőire, az út melletti épüle-

tekre, a járókelőkre nézve.  

 A robotjármű vezérlőrendszerének ebben, a sajnos nagyon is reális esetben távirányí-

tott módról abban a pillanatban át kell váltania autonóm üzemmódba, legalább addig, 

míg biztonságosan meg nem áll, lehetőleg az út szélén. Fontos az is, hogy a követő jár-

művek figyelmét fel kell hívnia a vészhelyzetre: vészjel küldésével, vész-villogók be-

kapcsolásával, stb. Ennek a cselekvéssorozatnak aprólékosan ki kell dolgozni minden 

mozzanatát, ezeket modellezni, majd valós körülmények között tesztelni kell. Ez a ma-

ximum pár perces vészhelyzet biztonságos „levezénylése‖ óriási kihívást jelent a jármű 

fedélzeti megfigyelő- és döntéshozó rendszereinek. Ez a reális időben működő önálló 

számítógépes rendszer arra is szolgál, hogy visszajelzést ad az operátornak arra, hogy az 

éppen aktuális sebesség mellett, autonóm üzemmódban, az észlelt akadályok ismereté-

ben előreláthatólag még biztonságos-e egy vészleállás. Ha éppen nem indokolt a foko-

zott óvatosság, az operátor természetesen felülbírálhatja a jelzést, így nyílt, szabad tere-

pen, illetve ha a bevetés körülményei miatt szükséges, gyorsabban is haladhat.  

 

29. kép. A nagy teljesítményű robotnak (Crusher) nagy a károkozó képessége [115] 
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A biztonsági kérdések tisztázása, kiértékelése, ellenőrizhetősége a katonai, ill. civil for-

galomban való engedélyeztetés elengedhetetlen feltétele. A felmerülő jogi problémák 

(pl. balesetnél a felelősség kérdése) szintén késleltetni fogják a robotjárművek közúti 

forgalomban való megjelenését. A biztonsághoz tartozik még az egyes robotjárművek 

hathatós védelme az ellenség elektronikai zavarása, illetve félrevezetés céljából sugár-

zott hamis információi ellen. Előfordulhat az is, hogy az irányító-jelek kódolásának fel-

törésével megpróbálják a járművek, távirányított fegyverek feletti uralmat megszerezni. 

Ha ez csak egy rövid időre is sikerül, fatális következményei lehetnek úgy a robotjár-

műre, mint a saját csapatokra nézve.  

 A járművek közötti kommunikáció azért is kiemelten problémás kérdés, mert napja-

inkban az út menti rádió-távvezérlésű bombák elleni védekezés eszközeként szélessávú 

zavaróadókat hordoznak az oszlopban haladó járművek. Ez a nagy zavaró teljesítmény 

szinte kivédhetetlenül zavarni fogja a járművek közötti adatkommunikációs csatornákat, 

ezért az együttműködésnek új megoldásait kell keresnünk. Számolni kell az ellenség 

kezébe került robotok „agymosó‖ átprogramozásával is, illetve egyes robot-operátorok 

„átállásával‖ is. A renitensen működő robotok kiiktatásának lehetősége, akár (ön-) 

megsemmisítéssel is, egy magasabb vezérlési szint kezében kell, hogy legyen.  

 A saját robotokba vetett bizalom elvesztése óriási lélektani szakadékot okozna, fé-

kezve a robotok további bevetését. Példaként lehet felhozni a nyugati fejlesztésű és 

gyártású Exocet rakéták nyugati hajókon okozott súlyos emberi- anyagi- pszichikai 

rombolását a Falklandi háború alatt [116], illetve a Perzsa öbölben [117]. A robotjár-

műveket fel kell készíteni olyan egyszerűnek tűnő feladatoknak a megoldására, mint 

például a kíváncsi gyermekek távoltartása, humánus eszközökkel. Egy békefenntartó 

hadműveletnél bekövetkezett baleset romba dönthet minden addigi sikert. 

4.1.3 Biztonság növelése oszlopmenetben, illetve csapatban (raj üzemmódban) 

Oszlopmenetnél az első (távirányított) jármű nyomvonalát és más paramétereit (fél-) au-

tomatikusan kopírozhatja a többi, az így elérhető még biztonságos menetsebesség jóval 

meghaladhatja az autonóm módban elérhető sebességet. Lehetséges egy olyan üzem-

mód is, ahol egy operátor több (magasabb generációs) autonóm járművet ―felügyel‖, 

hasonlóan, mint már napjainkban a robotrepülőgépeknél.  A célirányokba állított, majd 

elindított járművek a durván kijelölt útvonaluk mentén önállóan haladnak, a fedélzeti 

rendszereinek fejlettségi szintje és teljesítménye, a forgalom sűrűségének, illetve a terep 

nehézségének, az időjárás függvényében. Ha valamilyen, a rendszer számára ismeretlen, 
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megkerülhetetlen akadály kerül az útba, akkor a robotjármű leáll és az operátor segítsé-

gét kéri. Az előre nem jelzett, hirtelen felbukkanó akadályokat, járműveket, embereket 

az autonóm üzemmódban működő robotjármű csak a saját megfigyelőrendszerei által 

szolgáltatott adatok kiértékelésével tudja leküzdeni, kikerülni, illetve megállni előtte.  

 Ha a csapatban haladó robotok között fenntartható az összeköttetés, lehetőség nyílik 

az egyes járművek megfigyelőrendszereinek hálózatba kapcsolására, így egymással 

kommunikálhatnak, az észlelt akadályokat több ―kameraállás‖ alapján értékelhetik. Az 

egyik robot által észlelt veszély az információ továbbadásával az egész raj számára is-

mertté válik. Az egy járművön, különböző célokból szerelt szenzorok működését is 

össze lehet hangolni, pl. az aktív rakétaelhárító rendszerek érzékelőit részben a jármű 

előtti tér pásztázására is lehet használni – megkettőzött biztonsági funkció. Nagy fi-

gyelmet kell viszont fordítani a járművek egymást zavaró hatására. Az aktív módban 

működő, pásztázó sugarak visszaverődött jeleit érzékelő szenzorok „telítődhetnek‖.  

4.1.4 Egymás észlelése 

―Nem, nem az ellenség, ön fia vágta sebét‖ (Kisfaludy Károly: Mohács; 1824) 

Érzelmileg, katona-pszichikailag nagyon lesújtó, ha egy balesetet, sérülést, ne adj’ Isten 

veszteséget-halált a saját erők okozzák. Ezt megelőzendő a mobilis hálózatban a robot-

járművek kölcsönösen elemzik egymás helyzetét, így reális időben van áttekintésük az 

előttük, mögöttük, mellettük haladó járművek helyzetéről, irányáról, sebességéről. Ha 

egy bizonyos (sebességtől, útviszonyoktól függő) határon belül közel kerülnek egymás-

hoz, akkor lassítaniuk kell, illetve meg kell állniuk.  

 A helyzetelemzés történhet az egyre pontosabb helymeghatározó rendszerek alapján 

is, de a magasabb fokú biztonság érdekében ajánlatos ezt a funkciót is megkettőzni. 

Komoly konfliktushelyzetben/ háborúban számolni kell a GPS rendszerek zavarásával, 

összeomlásával, illetve azzal, hogy nem lesz hozzáférhető, esetleg számunkra megfejt-

hetetlen, hamis, félrevezető információkat sugároz. Itt is szerepe lehet az egyes földi-

légi rendszerek hálózatba kapcsolásának, úgy, hogy a kieső helymeghatározó rendsze-

reket – némileg pontatlanabbul – de helyettesíteni tudjuk.  

 A robotjárművek mátrixát ki kell bővíteni az összes többi, a környéken mozgó, em-

berek által vezetett, katonákat, málhát szállító járművek helyzetjelzőinek adataival. A 

modern hadseregek katonái szintén rendelkez(het-)nek megfelelő jeladókkal, hogy idő-

ben észlelhetők legyenek. Ez a zöld zónákban működhet aktív módban is, így gyorsabb 

és biztonságosabb a riasztás. A frontvonalon át lehet kapcsolni passzív módba, hogy 
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csak akkor küldjön vészjelet, ha egy jármű elé kerül. A fejlesztés alatt álló személyi el-

lenség-barát felismerő rendszereket kis módosításokkal erre a funkcióra is alkalmassá 

lehet tenni. 

4.1.5 Veszélyforrások 

A csak két dimenzióban mozgó földi robottechnikai eszközöknél óriási előny a szilárd 

talaj, legalábbis addig, míg egy helyben áll a jármű. Amint elindul, változik a helyzet, a 

sebesség fokozásával egyre hasonlatosabb lesz egy éppen leszálló repülőgéphez. Sőt! 

Sokkal rosszabb a helyzete, mert nem rendelkezik egy kijelölt/ körbekerített/ lezárt/ 

egyenes/ jó felületű pályával. A földi robotok pályája döntő mértékben görbe vonalú, 

hullámos, rosszul, vagy egyáltalán nem kijelölt, nyitott még a szembe- és keresztforga-

lomnak is. Az utakról letérve még bonyolódik a helyzet, számtalan terepakadály, házak, 

árkok, gödrök, folyók, fák, bokrok, kövek, veszélyes lejtők, víz, sár, mocsár, homok, 

hó-jég, köd, harcanyagok, stb. veszélyeztetik (30. kép). 

 

30. kép. Piranha IIIC harcjármű tesztelés közben [118]  

 

Minden, közlekedést befolyásoló tényezőt menet közben érzékelni, értékelni lehet, de 

szinte emberfeletti feladat, ezt bizonyítják a baleseti statisztikák is. Ha rendelkezünk is 

elegendő szenzorral, megfelelő információval, a végtelen felé tartó kombinációs lehető-

ségek kiértékelése miatt a valós idejű feldolgozás akadozhat. Hosszú évek szükségesek, 

míg a tanulóprogramok és maguk a programozók a különböző tereptípusokra szabott 

szoftvereket optimalizálják, majd a legkülönbözőbb szempontok szerint tesztelik.  
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A földi robotoknál, nehéz terepen menet közben fellépő, állandóan változó (pozitív és 

negatív) gyorsulások, ütések, rezgések, a külső mechanikai behatások (pl. ágak, drót-

akadályok), a szennyeződés lehetősége (eső, hó, dér, por, sár, harcanyagok jelenléte, 

stb.) a szenzorok terepi kivitelezésére is komoly, részben még megoldandó feladatokat 

rónak. A változatos, előre nem kiszámítható terep a meghajtás állandó változtatását 

(gyorsítás, fékezés, kormányzás) kényszeríti ki, ez nagyon energiaigényes, a vezérlő 

egységek informatikai kapacitását is állandóan terheli. 

 

4.2 Szárazföldi robottechnikai eszközök biztonságos alkalmazásának a reális lehe-

tőségei 

  

Az előző alfejezetben leírtak szerint úgy gondolom, hogy a mai földi robottechnikai 

eszközök nehéz terepen, reális harci körülmények között, teljesen autonóm üzemmód-

ban még nem vethetők be, vagy csak nagyon korlátozottan. A közlekedési szabályok és 

szokások ismeretével rendelkező, azok alkalmazására és a közlekedési szituációk érzé-

kelésére, értékelésére képes autonóm robotjárművek tömeges elterjedése a közeljövőben 

még nem várható.  

 Erre irányuló kísérletek és versenyek már voltak és vannak is, hiszen a DARPA
51

 

legutóbbi robotjárműversenyén éppen a közúti forgalmi körülmények között mozgó, va-

lós méretű járművek versenyeztek sikerrel. A 2007-ben megrendezett Urban Challenge 

[119] versenyen 96 km-es táv megtétele volt a cél, hat órán belül. A robotizált, autonóm 

járműveknek a közúti közlekedéshez hasonló kialakítású pályán minden közlekedési 

szabályt bel kellett tartaniuk, és a pályán közlekedő idegen járművekhez is alkalmaz-

kodniuk kellett. Ez már lényegesen bonyolultabb helyzetet jelentett az úttalan sivatag-

hoz képest, de ez sem jelentett megoldhatatlan problémát a nevező csapatoknak. A 

győztes jármű (39. és 40. kép) 4 óra és 10 perc alatt tette meg a kijelölt távot.  

 Műszakilag, irányítástechnikai szempontból nem látom akadályát a vonatközlekedés 

teljes robotizálásának, hiszen itt adottak leginkább a feltételek. A megemelt töltéseken, 

a sínek által vezetett, a lakott területek közelében zárt (kerített) pályák mentesek a me-

redek lejtőktől, szűk kanyaroktól, az egyenetlenségek is minimálisak. A vonatok általá-

ban elsőbbséget élveznek a keresztforgalommal szemben, az átjárók sorompókkal, fény-

                                                

51 DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency ~ az Egyesült Államok Védelmi Minisztériu-

mának Fejlett Védelmi Projektek Kutatóintézete 
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sorompókkal időben le vannak zárva. A vasút több mint 150 éve alatt kiépített műszaki, 

tájépítészeti adottságai mellett nem kevésbé fontos tiszteletet vívott ki magának. A la-

kosság, de még az állatok is megszokták az éjjel-nappal, esőben, hóban, ködben gyakor-

latilag vakon átdübörgő vonatszerelvényeket. A közúti közlekedésben elképzelhetetlen, 

akár sok 100 m-es féktávolság itt tolerált. A villanymozdonyok nagyon jól (táv-) vezé-

relhetők, adott a külső energiaellátás, a sorompók, váltók, a lámpák távirányítottak, 

visszajelzéssel ellátottak. A teherszállításban szokásos több órás (napos) várakozások 

mozdonyvezetők jelenléte nélkül kevésbé jelentenének problémát. 

 A távirányított robotjárművek további elterjedése mellett számolni lehet az 

autonomitás fokának növekedésével.  A járműiparban történő fejlesztések is ilyen 

irányba tartanak, amire igen jó példa a 2008 nyarán átadott RUBIN
52

 metró Nürnberg-

ben. A világban már régebben működnek teljesen automatikus metróvonalak pl. Kyotó-

ban, Lillében, Párizsban, stb., de a nürnbergi az első, ahol egy vonalszakaszon együtt 

közlekednek a robot-, illetve a hagyományos, sofőrök által vezetett szerelvények [120]. 

 

4.3 Automotív fejlesztések áttekintése, különös tekintettel a járműoszlopban közle-

kedő járművek biztonságának növelésére 

  

Az oszlopmenetek járművezetőinek monoton munkáját is megkönnyíthetnék ezek a be-

rendezések, illetve a biztonságot javítanák. Célszerű lenne a katonai közlekedés balese-

ti-statisztikai adatainak feldolgozásával hatásosság-szükségesség szempontjából rangso-

rolni az egyes fejlesztéseket. Mindezt a közelebbi cél, a vegyes járműoszlopok, illetve a 

távolabbi cél, a teljesen autonóm robotjárműoszlopok létrehozásának érdekében. Első 

lépésként a menetoszlopban elég lenne például minden negyedik hagyományosan pán-

célozott járműben egy 4-6 személy részére kialakított, nagyon jól védett belső „kapszu-

lát‖ kialakítani, ebből irányítanák a saját, ill. a többi 3 járművet, azok irányító-, esetleg 

fegyverrendszereit.   

 Külsőleg a járművek azonos kinézetűek, így a külső szemlélő nem is tudja, melyek a 

távirányítottak (illusztrációként lásd a 31. és 32. képet). Az irányító jármű teljes hasznos 

terhelését felemészti a kapszula páncélzata. A további 3 távirányított robotjárműben a 

                                                

52 RUBIN - Realisierung einer automatisierten U-Bahn in Nürnberg ~ egy automatizált metró megvalósí-

tása Nürnbergben 
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kezelőszemélyzet hiánya miatt viszont – igaz, védelem nélküli – de számottevő szállítá-

si kapacitások szabadulnak fel.  

           

31. és 32. kép. Robotkonvojok [121, 122]  

 

A szárazföldi járműveknél is, a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésének kiakná-

zásával a jövőben egyre gyakrabban válthatnánk fel a humán sofőröket robotsofőrökkel. 

 Az aszimmetrikus hadviselésnél a gyakran háttérbe szoruló, de nagyon fontos szere-

pet betöltő, általában gyenge védelemmel ellátott logisztikai járművek hasonló veszé-

lyeknek vannak kitéve, mint a harcjárművek. A logisztikai menetoszlopok összeállítása, 

az általában egyszerű, pontosan tervezett útvonal eleve kijelöli őket előbb a vegyes, 

majd idővel a teljesen robotizált járműoszlopok irányába.  

 A járművezetőkre, illetve a távolról irányító operátorokra leselkedő két legnagyobb 

veszély, ha túl vannak terhelve, illetve ha túl kevéssé vannak leterhelve, tehát unatkoz-

nak. A passzív járműbiztonsági rendszerek (biztonsági öv, ütköző-zónák, energiaelnye-

lők, megerősített utastér) kiaknázása után a gyártók figyelme az aktív védelem irányába 

fordult (légzsákok, övfeszítők, ABS
53

, ESP
54

, BAS
55

, AFS
56

, ACC
57

). 

4.3.1 A járművezető/ operátor túlterheltsége miatti veszélyforrások csökkentése 

Nagy forgalom, rossz látási és útviszonyok, rakomány, úthibák, akadályok, fáradtság, 

meleg, hideg, saját és ellenséges harci cselekmények, esetlegesen kieső funkciók, ki-

számíthatatlan lakosság, állatok, stressz. Kijelzők sokasága, motorfordulat, sebességfo-

kozatok választása, a különböző differenciálzárak, „felezők‖ időbeni be-, ill. kikapcso-

lása, a talaj típusának és a sebesség függvényének megfelelő guminyomás beállítása, 

stb. A tolatást segítő kamerák, parkoló szenzorok már mindennaposak, ezek hatékonyan 

                                                

53 ABS - Antilock Braking System ~ blokkolásgátló  

54 ESP - Electronic Stability Program ~ elektronikus menetstabilizáló (kitörésgátló) 

55 BAS - Bremsassistent ~ fékasszisztens 

56 AFS - Active Front Steering ~ aktív kormányzás 

57 ACC - Adaptive Cruise Control ~ követési távolság-szabályzó rendszer 
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csökkenthetik a kis sebességű balesetek számát. Az esőszenzorok sem újak, fejlesztések 

történnek az automatikusan történő fényszórótompításra is.  

 Előzésnél a holt szöget radar figyeli, ha járművet észlel, figyelmeztet. Kanyarodás-

nál, letérésnél a gyalogosokat, kerékpárosokat is észlelheti. A rossz látási viszonyoknál 

éjjellátó berendezések, radarok számítógéppel feldolgozott, kiértékelt adatai alapján lét-

rehozható a sofőr látóterében egy leegyszerűsített színes, virtuális kép, amely figyel-

meztet a veszélyre.  

 Az autonóm robotoknál a környezetről, a valós forgalomról csak ez, a képfeldolgozó 

programok segítségével előállított virtuális kép áll a döntéshozó vezérlőegységek ren-

delkezésére. Egy, már behatárolt/ felismert mozgó jármű/ ember/ állat útvonalát a cél-

követő berendezések szoftverjeihez hasonló programokkal lehet követni - kiértékelni. A 

virtuális kép valósághűsége, részletessége, további feldolgozhatósága döntő hatással 

van az autonóm robotközlekedés biztonságára. A gépjárművezetők tájékoztatását segítik 

a rádiók által sugárzott közlekedési információk. Távlatilag a hálózatba kötött fedélzeti 

információs rendszer megkapja majd a közlekedési lámpák, illetve a már ismert akadá-

lyok adatait.  

 A folyamatosság érdekében a közlekedési lámpák vezérlő egységei visszajelzésként 

figyelembe vehetik a csomópont felé közeledő járművek adatait is. Az egyre több, háló-

zatban autózó jármű egymás információit, vészjeleit (pl. baleset, álló kocsisor) is meg-

kaphatja, illetve továbbadhatja a még „árnyékban‖ közlekedő további járműveknek – ez 

a Car2car rendszer [123]. A VW fejlesztői szerint például Németországban a jármű-

park gyors cseréje miatt egy ilyen rendszer tömeges bevezetése már pár év alatt látvá-

nyos eredményeket hozna.  

4.3.2 A járművezető/ operátor alulterheltsége miatti veszélyforrások csökkentése 

Oszlopmenetben a járművezetők nincsenek irigylésre méltó helyzetben. Egyszer sötét-

ben, rossz úton, órákon keresztül kell koncentrálniuk az előttük haladó jármű erősen 

tompított (álcázott), hátsó fényeire, majd nappal, jó időben, jó úton, aránylag lassú kon-

vojsebességgel kell követni az előttük haladót. Megelőzni nem lehet, lemaradni sem. 

Persze, hogy hamar elkalandozik a tekintet, lanyhul a figyelem. Itt is segíthetnek a jár-

műiparban kifejlesztett, tesztelt különböző biztonsági rendszerek:  

 Az automatikus távolságtartás, automatikus fékezéses, vészfékezés a ráfutásos 

balesetek számát csökkentheti, illetve a zárt katonai menetoszlopoknál a biztonsá-

gos haladási sebességet növelheti. 
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 Az elektromechanikus kormányzás lehetővé teszi az automatikus sávtartást. A 

sávból való letéréskor hangjelzéssel, gyenge ellenkormányzással, illetve vibráló 

kormánykerékkel/ vibráló üléssel adhat figyelmeztető visszajelzést a jármű veze-

tőjének. A következő lépés az automatikus, gombnyomásra történő sávváltás lesz. 

A sofőrök figyelmét vigyázó, ellenőrző, tesztelő rendszerek fejlesztésének az eredmé-

nyeit a robotjárművek operátorainál is alkalmazni lehet majd. 

4.3.3 Egyéb segítő rendszerek  

Az önálló parkolórendszerek nem csak a kényelmet szolgálják. Ezek is csökkenthetik a 

balesetek számát, illetve gyorsíthatják a közlekedést. A szűk helyre (garázs) történő be-

állás-kiállás megkönnyítésére is léteznek már automatikus rendszerek. A járműből ki-

szállt járművezető a távirányító gomb lenyomásával indítja be a folyamatot, közben a 

gomb felengedésével bármikor leállíthatja (33. kép). 

 

33. kép. A BMW automatikus parkolórendszere [124] 

 

Amikor a jármű a kívánt helyre kerül, automatikusan leáll a motor, lefékeződik és lezá-

ródik az autó. 

 

4.4 A vegyes, humán és robotjárművekből álló konvojok modellezése 

 

A kockázatok csökkentése érdekében valós méretű szárazföldi robotok alkalmazását ja-

vasoltam, most a felmerülő elméleti-gyakorlati kérdéseket vizsgálom meg részleteseb-

ben. A történelmi áttekintés után elemzem az oszlopmenetek sajátosságait, a missziók-

nál felmerülő problémákat és a bekövetkezhető eseményeket elemzem. Foglalkozom a 

robotok közúti közlekedésben való részvételének a lehetőségeivel, elsődlegesen jármű-
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konvojokban. A robotplatformok keretfeltételei mellett kitérek az autonómiájuk külön-

böző fokozataira.  

4.4.1 A logisztika fejlődése, katonai oszlopmenetek 

A klasszikus karavánokban a hajcsárok málhaszállító állatok (teve, ló, öszvér, szamár, 

elefánt, stb.) sorát vezették „úttalan utakon‖, hegyeken, sivatagokon keresztül a távoli 

céljaikhoz. A vezetők a kitűnő helyismerettel rendelkező, legtapasztaltabb férfiakból ke-

rültek ki. A nagy hadjáratokhoz ez a szállítható mennyiség nem volt elég, igavonó álla-

tok által húzott (tár-) szekerek szállították a felszereléseket. Az utak járhatósága hatá-

rozta meg a hadviselés idejét is – a mi vidékeinken tavasztól őszig le kellett zajlania a 

felvonulásnak, a döntő csatá(k)nak, a birtokbavételnek, illetve a visszavonulásnak. Ha 

megfelelő időben, megfelelő mennyiségű és minőségű (pl. tűzerejű) technikát juttatunk 

a stratégiai pontokra, ezzel akár harc nélkül is eldönthetjük, tehát kiválthatjuk az ütkö-

zetet. Főleg az elhúzódó háborúkban hárult egyre nagyobb szerep a hadtápra, hogy a 

fronton harcoló katonákat minden szükséges eszközzel ellássák. A biztonságos hátor-

szágtól messzebb kerülve ez a – ma használt szakkifejezéssel – logisztikai ellátás egyre 

nehezebb lett. Nem csak a duplán növekedő (oda- vissza) távolság miatt, hanem az el-

foglalt területek sokszor ellenséges hozzáállása miatt is.  

 A szállítmányok szükséges védelme erőket köt le – harcosokat, fegyvereket, muníci-

ót, harcjárműveket von el a frontokról, növelve a kiadásokat, csökkentve a szállítási 

összkapacitást. A nagyon hatékony, vízen való szállítás természetesen kötve van a ten-

gerekhez, folyókhoz, tavakhoz, csatornákhoz. A szárazföldi szállításban nagyságrendi 

változást jelentett a vasút megjelenése – itt a vonalak kiépítése jelent nehézséget. A mo-

torizáció terjedésével, ill. a kőolajlobbi erősödésével a vonatközlekedés háttérbe szorult 

– ez a folyamat kicsit paradox módon (környezetvédelmi kérdések, kimerülő szénhidro-

génkészletek) még mindig tart.  A fejlett országokat behálózzák az autópályák, illetve a 

katonai szempontból még mindig kitűnő minőségű, alsóbbrendű utak.  A fejlődő orszá-

gokban a helyzet más: a főútvonalakról letérve az utak minősége sokszorosan romlik, 

egyesek nem minden évszakban járhatók, illetve csak nagyon jó terepjáró képességű 

járművekkel. Az utak keskenyek, kis teherbírásúak (pl. hidak), kanyargósak, merede-

kek, vízátfolyásokkal szabdaltak, a karbantartás inkább csak problémamegoldó – gyako-

riak az elakadások. Ilyen körülmények között a szállítási teljesítmény drasztikusan 

csökken.  A főútvonalak ugyan jól járhatók, de ellenséges területeken itt is számolni kell 

egy esetleges támadás, rajtaütés lehetőségével. A logisztikai konvojok (nagyobbrészt) 
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üresen megtett visszaútjuk során ugyanolyan veszélyeknek vannak kitéve, mint odafelé, 

kisebb teherrel viszont mozgékonyabbak.  Az előre kijelölt menekülő utak általában 

rosszabb minőségűek, tehát ezek járhatóságára – teherbírására kell „szabni‖ a járműosz-

lop egészét. A nagy teherhordó képességű, nyerges járműszerelvények, kamionok ritkán 

használhatók. A szállítási teljesítményt (változatlan személyzet mellett) pótkocsik al-

kalmazásával növelni lehet, de csak a fordulékonyság és a terepjáró-képesség rovására. 

Nehezebb terepen a többtengelyes pótkocsik alkalmazása kérdéses, a meghajtott tenge-

lyű pótkocsik sem terjedtek el. Maradnak az öszkerékhajtású, masszív kivitelezésű ka-

tonai terepjáró tehergépkocsik, defekttűrő kerekekkel, központilag változtatható ab-

roncsnyomással, a veszélyeztetettség miatt páncélozott vezetőkabinnal (pszichikai 

okokból legalább két személy részére). Mindez a teherbírás rovására megy, ami a szállí-

tási teljesítményt tovább csökkenti.  

 A katonai oszlopmenetek – konvojok (34. kép) elődeinek lehet tekinteni a karavá-

nokat. Az egyedül közlekedő kereskedők jobban ki voltak szolgáltatva a rablóbandák-

nak, ezért csapatba szerveződtek. Egymást segítve, a karavánban szállított áru mennyi-

ségéhez képest relatív kisszámú fegyveressel – eszkorttal tudták biztosítani az elégsé-

ges védelmet. 

 

34. kép. Tipikus, hagyományos konvoj [125] 

 

A sorkatonai szolgálatom alatt, páncélos parancsnokként és kiképzőként saját magam is 

rendszeresen oszlopmenetekben, gyakorló vezetéseken vettem részt. Terepen, szűk átjá-

rókon, meredek lejtőkön, amikor 40 tonna acél „megindul‖, az nem játék! Porban, ho-

mokban, esőben, sárban, ködben, hóban, jégen, éjjel, periszkópokon keresztül, álcafé-

nyek használatánál (újabban éjjellátó készülékek segítségével) mindez még veszélye-

sebb. 
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Néhány idevágó idézet: „A tapasztalatok szerint a páncélos technika alkalmazási 

összidejének 80%-a menetoszlopokban végrehajtott mozgás. Azt is megállapították, 

hogy az oszlopsebesség átlagosan 15-30%-kal kisebb az ugyanolyan körülmények között 

mozgó egyes járművek sebességénél. Harchelyzetben. az oszlopsebesség mindenképpen 

csökkenni fog.‖ (Sohajda Béla: A menetoszlopok átlagsebességének növelése) [126]  

  A „Missziós Alapismeretek Kézikönyv…‖  szerint a sebességet az oszlopban haladó 

járművek sajátosságainak figyelembevételével kell meghatározni „normál esetben 40-

50 km/óra városon belül és 60-80 km/óra városon kívül‖ … „A maximális menetsebes-

séget az oszlopban haladó leglassabb jármű határozza meg‖… „Gépjárművezetés sza-

bályai Afganisztánban… El kell fogadni, hogy az ISAF
58

 a műveleti terület egészére 60 

km/h maximális sebességet engedélyez, amelytől csak műveleti okokból lehet eltérni.‖ 

[127]  

4.4.2 A békefenntartó missziók biztonságának növelése robotok alkalmazásával 

Veszélyforrások, a veszteségek csökkentése 

Az aszimmetrikus hadviselés taktikája vezetett el az oszlopmenetek ellen aknák, RPG-

k, öngyilkos merénylők, IED-k VBIED-k, EFP-k bevetéséhez. A politikailag nagyon 

„kellemetlen‖ veszteségek csökkentésének egyik módja a civil, polgári, félkatonai cé-

gek bevonása. Ezeknek a veszteségeik nem jelennek meg a kritikusan kezelt kiértékelé-

sekben. Beláthatjuk, hogy ez az út egyáltalán nem etikus… Nényei Judit: „előfordul az 

is, hogy a PMSC
59

-k (és alkalmazottaik) magatartása miatt a reguláris erők nehéz hely-

zetbe kerülnek: Irakban például az utánpótlás akadozni kezdett, amikor a kontraktor 

cégek szállítmányait többször is megtámadták – a konvojok vezetői nem voltak hajlan-

dók olyan kockázatot vállalni, amely (egyoldalú értelmezésük szerint) meghaladta vál-

lalt kötelezettségeiket.‖ [131] Besenyő János: „…Afganisztánban például a szállítások 

nagy részét olyan helyi gépjárművezetők végzik, akik nincsenek személyi védőeszközök-

kel ellátva. Megdöbbentő, de éppen e „speciális” passzív védelmi rendszabályoknak kö-

szönhetik biztonságukat, amelyek a taktikai helyzetnek és a helyi fenyegetettségnek meg-

felelően fejlesztettek ki. A helyi gépjárművezetők járműveit ugyanis itt „csengő kamio-

noknak” hívják a lakosok a keletkező hangok miatt, amit kocsikra felakasztott, dekora-

                                                

58 ISAF - International Security Assistance Force ~ Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő (Afga-

nisztánban)  

59 PMSC - Private Military and SeCurity industry ~ katonai/biztonsági magánszektor [131]  
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tív színes fém bojtok és fémláncok széles sora ad ki magából. Az ilyen járművet már 

több száz méterről mindenki meghallja, ezért senki sem kockáztatja meg, hogy konvo-

jokba szervezve, katonai kísérettel indítsa azokat útba. Így ezek a járművek függetlenül, 

mindenfajta katona védelem nélkül közlekednek, és hogy ne hívják fel a helyi ellenállók 

figyelmét magukra, a vezetőik és a kocsikísérők nem hordanak se sisakot, se golyóálló 

mellényt. Ez a szállítási módszer az adott körülmények között igen sikeres, és minimális 

a szállítmányok elvesztésének kockázata.‖ [132]   

 A helyi fuvarozók bevonása a szállítási láncba (35. és 36. kép) az egyik szempont-

ból pozitív, hiszen helyben teremt munkahelyeket, viszont itt is felmerül egy kézenfek-

vő erkölcsi kérdés: Nem vándorol a szállítási díj egy része (esetleg kényes információk-

kal egyetemben) védelmi pénzként/ védővámként a terroristák kezébe?  

         

35. és 36. kép „Jingle Truck‖-ok Afganisztánban  [133]  

 

A szállítási vonalak állandó ellenőrzése nagy segítséget jelentene, de sajnos ez gyakor-

latilag lehetetlen. Ványa László: „Gondoljunk bele, hogy egy több száz km-es menet 

esetén milyen műszaki támogatás kellene ahhoz, hogy egy utat több tíz méter szélesség-

ben meg tudjunk tisztítani, és akár hosszabb időn keresztül ezt biztosítani tudjuk, hogy 

az oszlop ott utána el tudjon haladni. …Jelentős előrelépést jelent a konvojokat kísérő 

pilóta nélküli repülőgépek útvonal-felderítő feladattal való kiküldése, vagy az oszlop 

előtt haladó robotjárművek alkalmazása, amelyek gyanús tárgy észlelése esetén jelzik 

azokat, a parancsnokok megállítják az oszlopot, műszaki eszközökkel átvizsgálják, meg-

tisztítják a gyanús terepszakaszt és utána haladnak tovább‖.  [9]  

 A távirányított, ill. részben önműködő gépek alkalmazása általában megkönnyíti az 

emberek munkáját, veszélyes helyeken csökkentik a sérülések-halálesetek veszélyét. A 

kockázatok csökkentése érdekében az egyre több pilóta nélküli repülőeszköz mellett a 

szárazföldi robotok – robotrendszerek is terjedőben vannak. A távirányított tűzsze-

rész robotok alkalmazása mindennapos lett. Mellettük, főleg a védelem területén egyre 
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több a teljesen önműködő passzív érzékelő-, területfigyelő, ill. aktív elhárító rend-

szer. A szárazföldi robotok lehetséges logisztikai alkalmazásaira a következő alfejeze-

tekben térek ki. 

4.4.3 Robotok a közúti forgalomban  

Autonóm szárazföldi járművek közúti forgalomban való engedélyeztetése a (ön-) vezér-

lés bonyolultsága, az állandóan, dinamikusan változó környezet valós idejű érzékelésé-

nek nehézsége, a közlekedésbiztonsági és pszichikai-etikai problémák miatt ma még 

gyakorlatilag lehetetlen.  

 A SARTRE
60

 Európai Uniós kutatási projekt lényege: „A menetoszlop élén haladó 

járművet hivatásos sofőr vezeti, amely lehet egy előre meghatározott útvonalat követő 

teherautó vagy autóbusz. A menetoszlopba csatlakozás után a többi autó vezetője más 

dolgokkal is foglalkozhat, például dolgozhat, olvashat, zenét hallgathat, filmet nézhet, 

telefonálhat, vagy egyszerűen csak pihenhet. Az autók navigációs rendszere kijelzi a kö-

zelben haladó menetoszlopokat, és azok úti célját. Menet közben további autók is csat-

lakozhatnak a konvojhoz. Bárki szabadon elhagyhatja menet közben a menetoszlopot, 

ilyenkor a távozó autó mögötti autó automatikusan felzárkózik a többiekhez, így meg-

szüntetve a keletkezett rést.‖ (Oláh Ferenc, Steven Ashley cikke alapján) [134] (37. kép) 

 

37. kép. Automatikus vezetés [135]  

 

Autópályán, ideális körülmények mellett mindez még jóval 100 km/h fölötti sebessé-

geknél is kitűnően működhet, de elég egy kis hiba, előre nem látható fejlemény, és meg-

történhet a baj. A balesetek okozójának egyértelmű kiderítése nehéz, ez még sokáig gá-

                                                

60 SARTRE - SAfe Road TRains for Environment ~ biztonságos közúti szerelvények a 

környezetvédelemért 
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tolhatja az önműködően történő, „felelőtlen‖ száguldást. Ameddig a robotizáláshoz (né-

ha feleslegesen erőltetve) úgy állunk hozzá, hogy az emberi irányítást minél inkább gé-

pek vegyék át, az etikai szempontok miatt – sokszor jogos – ellenállásba ütközünk. Ha 

viszont elsőrendű célunk az emberéletek megmentése, illetve a súlyos sérülések 

arányának csökkentése, akkor más a helyzet. 

 A katonák által szervezett és biztosított menetoszlopok mindig is különleges státusz-

szal bírtak, itt, a járműoszlopba „vegyítve‖ már a közeljövőben is elképzelhetőnek tar-

tom logisztikai robotjárművek megjelenését. Természetesen megkötésekkel – ezeket a 

következő alfejezetben részletesen is kifejtem. Az újonnan megjelent fenyegetettségek 

ellen is hatékony védelem érdekében, a katonákat-civileket szállító járművek teherhor-

dó képességét gyakorlatilag teljesen felemészti a nehéz páncélzat. Jó példa erre az angol 

hadsereg Tactical Support Vehicle (Heavy) 2008 elején kiírt pályázata – egy új, nehéz 

taktikai támogató járműre. Ezt a Force Protection cég nyerte meg. A Cougar bázisán 

épült Wolfhound kitűnően védett jármű, hatalmas méretei mellett a raktere szinte eltör-

pül (38. kép). 

 

38. kép. MRAP Wolfhound [136] 

 

A MRAP kategóriájú, humán járművek nagy önsúly mellett csak kevés áru szállítására 

képesek, a teljes logisztikai ellátást (kizárólag) ilyen típusú járművekkel kiváltani lehe-

tetlen. A menetoszlopba közbeiktatott, „málhás” robotjárművek (vezető kabin nélkül) 

védelme viszont csak a szállított áru védelmének szükségességétől függ. A valós mére-

tű, kezelő nélküli járművek besorolásának van igazi hozadéka: A vegyes menetoszlop 

tonnákban mért szállítóképességének gerincét tehát a jövőben robotjárművek adhatják. 

 Aránylag kis önsúly mellett nagy lehet a szállítóképesség – és ami a leglényege-

sebb – emberéletek kockáztatása nélkül. 
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4.4.4 Robotjárművek a konvojokban 

Ebben az alfejezetben elemzem a szárazföldi robotjárműveket az önállóságuknak foko-

zatai szerint. Az autonómia fokának növelése nem elsőrendű cél, mert a nem eléggé 

kiforrott rendszerek mellett a biztonság csökken.  A járműoszlopokban való haladás már 

eleve csökkenti az autonómia fokát, hiszen egymásra figyelemmel kell lenni, illetve a 

konvoj környezetéhez is alkalmazkodni kell.  

Teljesen autonóm járművek 

A teljesen önműködően, A pontból B pontba küldhető katonai szárazföldi  robotok tö-

meges bevetését csak kivételes esetekben látom reálisnak. Például sík, nyílt területeken 

– ilyenek a sivatagok, félsivatagok, hómezők, tundrák, szavannák. A Grand, ill. Urban 

Challenge versenyeken az autonóm járművek tesztelése a cél. Egyre figyelemreméltóbb 

eredményeket érnek el, legutóbb szimulált városi forgalomban is (gyalogosok és kerék-

párosok nélkül).  

 A szükséges óriási számítási teljesítmények miatt a robotjárművek rakterét gyakorla-

tilag teljesen kitölti a vezérlő elektronika (39. és 40. kép). Aktív külső jeleket nem kap-

hatnak, kivételt képeznek a helymeghatározó rendszerek adatai. Ez óriási segítség, saj-

nos hadi helyzetben ezek megléte, illetve használhatóságuk kérdéses. 2007-ben a ver-

seny startját meg kellett ismételni. Egyes járművek (a későbbi győztesé is) GPS vevői 

„sztrájkoltak‖. Szenzorcserék, hosszas keresés, helycserék után jöttek rá, hogy egy nagy 

kivetítő volt a zavar forrása. Üzemen kívül helyezték, de biztonságból még a nézőket is 

megkérték, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, nehogy zavarják a számítógépeket 

[137].  

      

39. és 40. kép. A Carnegie Mellon egyetem győztes járműve [138]  

 

A műholdas helymeghatározó rendszereket a szárazföldi katonai robotoknál inkább csak 

kiegészítő, informatív, segítő jelleggel lehet alkalmazni. Ennek leginkább a könnyű za-



 

 88 

varhatóságuk az oka. Terepen viszont a 3.1.3 alfejezetben ismertetett negatív akadá-

lyok jelentenek igen nagy kihívást. 

 A magyarországiakhoz hasonló terepviszonyok mellett inkább csak pár km-es távol-

ságok (pl. nagy, mezőgazdaságilag művelt táblák) gyors leküzdésére lennének kiválóan 

alkalmasak az autonóm robotjárművek. A frontvonalak közötti „senki földjén‖ át, egy-

más helyzetét, illetve a taktikai prioritásokat, esetleges veszteségeket figyelembe véve 

rohammal foglalhatnák el az előre kijelölt, új harcálláspontjaikat a rajban tevékenyke-

dő harci robotok. 

Félautonóm (követő) járművek 

Ez az üzemmód már sokkal közelebb van a menetoszlopok szükségleteihez. 

 Humán (emberi) követésnél a követő járművek vezetői figyelik az előttük haladó 

járművet, az oszlopparancsnok utasításai, ill. a körülmények alapján választják 

meg (ill. változtatják) a járművek közötti távolságokat. Bizonyos szempontból a 

követő járművek vezetői könnyebb helyzetben vannak, például lehetőségük van 

az előttük haladó jármű esetleges vezetési, nyomvonal-választási hibáit korrigálni. 

Más szempontból az állandó figyelés nagyon monoton, fárasztó, a sofőrök hajla-

mosak a „lemerevedésre‖. Ilyen és hasonló esetekben az emberi tényező kiiktatása 

előnyös is lehet. Az elöl haladó járművek által felvert por is nagyon zavaró tud 

lenni. 

 Robot (gépi) követésnél a helyzet hasonló. A követő járművek az előttük haladót 

„kopírozhatják‖, állandó (pl. rádió-) kapcsolaton keresztül a pontos menetparamé-

tereiket is megkaphatják. Egyszerre gyorsíthatnak, lassíthatnak, fékezhetnek, a 

biztonságos követő távolságok sokkal kisebbek lehetnek – ezeket automatikusan, 

a sebességek és más paraméterek függvényében, valós időben korrigálhatják. 

Ilyen oszlopmenetnél a követő robotjárművek saját rendszereiket (érzékelőit, il-

letve számítástechnikai kapacitásaikat) teljes mértékben arra használhatják fel, 

hogy a nem várt események megoldására mindig készen legyenek. Ha a közbe-

ékelődött (idegen) járművek, zord időjárás, zavaró árnyékolások, ellenfény, por, 

felvert sár, stb. miatt a követési távolságot növelni kell, egyre közelebb kerülnek 

egy teljesen autonóm robotjárműhöz, egyre kevésbé hagyatkozhatnak az előttük 

haladó (saját) jármű menetadataira.  

 Ha bármilyen okból kifolyólag az összeköttetés megszakad, illetve tilos a rá-

diók, nagy teljesítményű aktív radarok, lidarok használata, és a passzív rendszerek 
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hatóköréből kikerült a „vezető‖ jármű, akkor csak teljesen autonóm módban köz-

lekedhet a robot. Vámossy Zoltán a „Mobil robotok gépi látás alapú navigációja‖ 

c. cikkében behatóan foglalkozik e témával [139].  

A félautomata robotjárművek biztonságos „átadása‖ – egyik követendő járműről a má-

sikra – szintén egy megoldandó feladat. Egymás kölcsönös zavarása is problémákat 

okozhat. 

Távirányított vezető, ill. követő járművek  

Ha a jármű „csak‖ távirányított, akkor ugyan mindegyik járműhöz egy irányító szük-

séges, de a kísérőket így is megspóroljuk. Biztos összeköttetések garantálásával a keze-

lők a bevetéstől távolabb is tartózkodhatnak, a személyzet nélküli légi rendszerek ope-

rátoraihoz hasonlóan. A távirányítás csak addig marad ellenőrzött és visszajelzett, 

ameddig biztos összeköttetéssel rendelkezünk. Ha kiesik a távirányítás, akkor a vezető 

jármű autonómmá, a követő járművek (ideális esetben) félautonómmá válnak.  

A kommunikáció megszakadása esetén a vészhelyzeti algoritmusok automatikus 

„felfutása‖, pontos definiálásuk és ellenőrizhetőségük elengedhetetlen. A vezeték nélkü-

li rádiós kapcsolatok – zavarhatók, felderíthetők, bizonyos esetekben kérdéses a haszná-

latuk. Ide kapcsolódó missziós megfigyelés: „A levegőben keringő por zavart okozhat a 

rádió használatában.‖ [128] Elég egy létező biztonságtechnikai előírás: „Ne használjon 

rádiót, mobiltelefont 100 méteren belül attól a helytől, ahol az IED-t gyanítja!‖ [129] és 

megbénul az oszlop! 

„Összekapcsolt” követő járművek  

Olyan követési mód, ahol a robotjármű pár m-es távolságban követi a „vezető‖ jármű-

vét, gyakorlatilag egy „szerelvényt‖ alkotva vele, de mechanikus kapcsolat nélkül.  

Biztonsági előírás: „csökkentsük a járműveink közötti távközt is, úgy, hogy két jármű-

vünk közé ne tudjon beékelődni egy másik autó, de a biztonságos féktávolság megma-

radjon.‖ [130] 

 Ha kizárjuk más járművek közbeékelődését, a rádióösszeköttetés helyett más össze-

köttetést is alkalmazhatunk. Elméletileg ez működhetne sokféle fizikai alapon (optikai, 

lézer, radar, ultrahangos, stb.), de a kis távolság miatti elkerülhetetlen masszív szennye-

ződések (por, sár, hó, jég, stb.) mindezt nagyon megnehezítik. Elképzelhető egy állandó 

feszességgel tartott vezetéken keresztüli (biztos) adatátvitel is. Nagyobb sebességek-

nél, terepen viszont a kábel elakadhat, elszakadhat. A szennyeződések miatt az össze-
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köttetés (pl. állandó feszességet tartó csévéléssel) szintén problémás lenne. Ebben az 

esetben egyáltalán nem kívánatos a két jármű közé történő más (pl. előző) járművek be-

sorolása. Ha erre mégis szükség volna, akkor a járművek közötti kapcsolat önműködő 

oldása után a járművek közötti távolság növelésével ezt a szituációt külön (addig védett 

„melegtartalék‖) érzékelő-, adatátviteli-, és döntési egységek aktiválásával, illetve hu-

mán személy bevonásával kellene megoldani. 

Mechanikusan összekapcsolt követő járművek: 

Ha a kábelen keresztüli csatlakozást megtoldjuk egy mechanikus összeköttetéssel is, lét-

rehozhatunk egy valós, már ma használható, sok előnnyel bíró rendszert. Első pillan-

tásra úgy tűnhet, hogy meghajtott tengelyű pótkocsikról van szó, de nem így van. 

Ugyan léteznek modernebb kényszerkormányzásos rendszerek is, de a követés nem 

ideális, még két egybekapcsolt jármű esetében sem. Az általánosan alkalmazott egy-

csuklós helyett megvizsgáltam egy kétcsuklós összeköttetést. (5. ábra) 

 

 

5. ábra. Kétcsuklós toló-vonó rúd [a szerző vázlata] 

 

A plusz egy kinematikai szabadsági fokozat miatt a követő járművek a vezető jármű ér-

zékelői által szolgáltatott adatok, illetve a kölcsönös pozíciójuk ismeretében tökéletesen 

követő nyomvonalon képesek haladni. A szerelvények hossza nem korlátozott, mert az 

egyes járművek kopírozzák a legelső nyomvonalát, menetparamétereit, tehát nem „vág-

ják le a kanyarokat‖ (6. ábra). 
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6. ábra. Szűk kanyarvétel [a szerző vázlata] 

 

Egyenes haladásnál egy-két nyomvonalnyival eltolt farkasfog alakzatban is lehet halad-

ni, ha ez a talaj hordképességének szempontjából előnyösebb (7. ábra). 

 

 

7. ábra. Eltolt farkasfog alakzat [a szerző vázlata] 

 

Mivel mindegyik jármű meghajtott és kormányzott, a közöttük fellépő erők minimáli-

sak. Egymás gátlása helyett egymást segíthetik. Ha a kétcsuklós összeköttetés mellett, 

ellátjuk őket a csuklókormányzású járművekhez hasonló, hidraulikus hengerekkel is, 

akkor szükség esetén ez a segítség nagyon hatékony lehet (8. ábra). 

 

8. ábra. Kétcsuklós toló-vonó rúd munkahengerekkel [a szerző vázlata] 
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A munkahengerek nem a kormányzást segítik. Az előírásokban megkövetelt kényszer-

kormányzás teljesen elektronikus úton történik, mindkét jármű a megfelelő helyeken ér-

zékelőkkel van ellátva, a követő jármű kormányszögeit számítógép vezérli. Az általam 

javasolt rendszer a jelenleg érvényben lévő szabványoknak ugyan nem teljesen felel 

meg, de a megmaradt mechanikus összeköttetés és a kábelen keresztüli kölcsönös, za-

varmentes, valós idejű kommunikáció biztonságossá teszi. Ez a szó szerint is „áthidaló 

megoldás‖ segíthet a valós méretű robotjárművek gyorsabb térnyerésének.  

 A munkahengerek csak szükség esetén vannak üzemben, a normál állapotuk nyomás 

nélküli. Nehéz terepen, akadály leküzdésekor, kiesett motornál, meghibásodott, sérült 

hajtásnál az egyik jármű húzhatja/ tolhatja a másikat. A „bebicskázást‖ megakadályo-

zandó a tolóerő mellett jelentős keresztirányú erőket is át tudunk adni, ez elakadásnál-

mentésnél is előnyös. Ha a horizontális sík mellett a vertikálisban is beépítünk munka-

hengereket, akkor ezekkel javíthatjuk az akadályleküzdő- és áthidaló képességet, főleg a 

legelterjedtebb, 4x4-es járműveknél.  

 Ha csak a szerelvény egyik tagja akad el, a többi hatékonyan tudja segíteni. Ráadásul 

néhány egyszerű szenzor beépítésével az automatikus összekapcsolódás is lehetővé vá-

lik. 

4.4.5 Szárazföldi robotjármű-platformok 

Katonai járművek tervezőjeként a „hibrid‖ (humán és robot vegyesen) járműalkalmazá-

sokkal látok kiutat a fenyegetettség => védelem => súly – fejlesztési zsákutcából. Már 

a közeljövőben szükségünk lesz különböző hord- ill. terepjáró-képességű, 4x4, 6x6, 

8x8-as hajtású speciális járműalépítményekre, amelyek ezt lehetővé teszik. Teljesen 

elektronikusan vezérelt kormányzással, fékezéssel, motorvezérléssel, hajtással, differen-

ciálzárakkal, érzékelőkkel, jeladókkal stb., a menetparaméterek visszajelzésével.  

 Ballisztikai alapvédelemre a járműplatformoknak is szükségük van, hogy legalább a 

kézi lőfegyverek és gyalogsági aknák ellen védettek legyenek. Bármilyen szabadsági 

(önrendelkezési/ önállósági) fokkal is rendelkezzenek a szárazföldi robotok, azt leszö-

gezhetjük, hogy a bázisjármű kivitelezése változatlan maradhat. A csereszabatos robot-

hordozókra kerülő felépítmények szükség szerint alkalmazhatók. Lehetnek személy- 

(különböző védelmi szintű „kapszulákkal‖ ellátottak), ill. áruszállítók (pl. plató, konté-

ner-, tartály-, stb.), fegyverhordozók. A szenzoregységek, illetve más berendezések (pl. 

csörlő, passzív és aktív védelmi rendszerek) „Baukasten‖ modulrendszerű egységeket 
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alkotnak, amelyekkel szükség szerint lehet ellátni az egyes járműveket. Cseréjük egy-

szerű, így a hadrafoghatósági, megbízhatósági mutatókat jól kézben lehet tartani.  

 Az integrált önellenőrző programok is ezt a célt szolgálják. Megkülönböztetett fi-

gyelmet kell fordítani a járművek közötti információáramlás biztonságára (többszörös 

jelátvitel, hibajavítás), az egymás, ill. külső zavarás elleni védelmére, nehéz felderíthe-

tőségére (pl. szórt spektrumú rádiójelekkel). Az alapjárművek technikai, szerkezeti, 

rendszertechnikai felépítésének kidolgozásával komoly lépést tehetünk a jövőbeni cé-

lunk, a teljesen autonóm szárazföldi robotkonvojok irányába. Ezzel párhuzamosan, 

számítógépes szimulációkkal, a vegyes konvojok közlekedésének modellezésével sok 

hibára fényt deríthetünk, ill. virtuálisan kiküszöbölhetjük őket.  

 A már létező, konvoj- és járőröző műveletek – tanulóprogramok [140] kibővíté-

sével és tesztelésével ez nem is lenne olyan költséges. A valósághű környezetben a 

missziókat jelenleg fenyegető veszélyek „bejátszásával‖, a forgalom modellezésével, az 

oszlopmenetek szabályainak betartásával lehetne a potenciális problémákat kiszűrni, a 

hibalehetőségeket minimalizálni.  

 A robotjárművek nem mindig oszlopban haladnak. Vasúti, légi szállításnál, rako-

dásnál, táboron belüli mozgásnál, tankolásnál, szervizelésnél, ellenőrzésnél, karbantar-

tásnál, mosásnál, az egyes járművek önállósága, távirányíthatósága előnyt jelent. Még 

tolatásnál is biztonságosabb, ha a felügyelő személy a lehető legideálisabb helyről saját 

maga irányít, nem pedig „mutogat‖. A ma beszerzésre kerülő járművek valószínűleg 

több évtizedig lesznek szolgálatban. Ez idő alatt az elektronika, a számítás- és vezérlés-

technika további gyors fejlődése várhatóan lehetővé teszi majd a járművek (rész-) auto-

nóm módban való üzemeltetését. Tehát már most úgy kell megterveznünk a járművek 

hagyományos részegységeit, hogy erre képesek legyenek. A követő járműveknek min-

den információ hasznos, ami a követendő járműtől, ill. a még előtte lévőktől is szárma-

zik. Ez nem csak a robotjárművekre érvényes. Még a hagyományos (meglévő) járműve-

ket is lehetőség szerint át kell alakítani – divatos szóval intelligens járművekké.  

 Csak így lehet az új fejlesztésű aktív biztonságtechnikai rendszereket alkalmazni, 

ezekkel a vezetőt segíteni. A konvojokba sorolt robotjárművek „önvédelmével‖ is kell 

foglakozni, hogy lehetőleg nem halálos eszközökkel a hívatlan személyeket szükség 

esetén biztosan távol tarthassák maguktól.  A vegyes konvojok működtetéséből szerzett 

tapasztalatokat később fel lehet használni más járműveknél is. Akár mindegyik harcjár-

mű rendelkezhet egy (több) málha-robotjárművel. Ezek különböző hasznos terhek, a 

legkülönbözőbb fegyverrendszerek hordozóiként, árnyékként követik őket, várva az 
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esetleges bevetésükre. Szükség esetén, tömegüknél fogva védőfedezékként is használ-

hatók. Még ezek, a fegyverhordozókként szolgáló „szolga-robotok” is csak előfutárai 

lesznek a jövőbeni, teljesen önállóan közlekedni-, cselekedni-, harcolni képes harctéri 

szárazföldi robotjárműveknek. 

 

4.5 Következtetések 

 

Távlatilag a robotok az emberektől nem csak a nehéz, monoton, veszélyes munkát ve-

szik át. Olyan bonyolult feladatokat is el tudnak majd látni, amire az emberek már fizio-

lógiailag nem képesek. A földi robottechnikai eszközök informatikai részegységei is ál-

landó fejlődésben vannak. Részben a számítástechnika óriási fejlődése miatt, részben a 

robotokkal, robotjárművekkel szemben támasztott, szigorúbb követelmények miatt. A 

növekvő sebességek és rövidebb reakcióidők szükségessége, az egyre több beérkező in-

formáció feldolgozása, kiértékelése és a valós időben történő döntések meghozatala óri-

ási kihívást jelent a fejlesztőknek. 

 A földi robottechnikai eszközök egyre nagyobb mértékű, körültekintő, biztonságos 

használata legalább részben kiutat jelenthet több nagy katonai fejlesztés hagyományos 

eszközökkel megoldhatatlan zsákutcájából, például a Jövő Harcrendszerei progra-

mokban, pl. a BCTM
61

 [141], illetve a FRES
62

 [142]. A robotok bevetése emberéleteket 

menthet meg és a súlyos sérülések számát is csökkentheti.  

 A kutatási témám egyik sarkalatos pontja a logisztikai oszlopmenetek robotjármű-

vekkel való bővítésének a vizsgálata. Eredeti célom az volt, hogy a missziós konvojok-

ban a robotjárművek már ma autonóm- félautonóm módban közlekedhessenek. Be kel-

lett látnom, hogy ez csak komoly jármű- és közlekedésbiztonsági vizsgálatok, tesztek, 

törvényhozási jóváhagyások után lesz megvalósítható. Az általam felvázolt: autonóm 

módon közlekedő, de mechanikus kényszerkapcsolattal rendelkező robotjárművek 

előfutárai és tesztelői lehetnek e folyamatnak.  

 Tudatában kell lennünk annak is, hogy gyakorlatilag minden távirányított, ill. 

ilyen célra beprogramozott autonóm járművet terrorcselekmények kivitelezésére is 

fel lehet használni. 

                                                

61 BCTM - Brigade Combat Team Modernisation ~ dandár harci csoport modernizáció;                         

(a megszüntetett FCS - Future Combat System ~ a jövő haderőrendszere helyett)  

62 FRES - Future Rapid Effect System ~ a jövő gyorsreagálású rendszere 
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Meg kell változtatnunk a járműoszlopokról eddig alkotott elképzeléseinket. Sajnos még 

a vasúti közlekedésben sem használjuk ki teljes mértékben az automatizálás, illetve 

ezen túllépve az autonomizálás adta lehetőségeket a költségek csökkentése, a biztonság 

növelése érdekében. Befejezésként, Papp Gyulát idézve: „Tudomásul kell venni tehát, 

hogy a biztonság sem ma, sem pedig holnap nem garantálható a tegnap haderejével és 

elképzeléseivel.‖ [13] 

 Az eddigi fejezetekben több szempontból is vizsgáltam a biztonság kérdéseit, illetve 

kételyek is felmerültek az egyes alkalmazásokat illetően. Az értekezésem utolsó, de 

nem kevésbé fontos fejezetében részletesen foglalkozom a robothadviselés etikájával.   
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V. FEJEZET
63

  

A ROBOTHADVISELÉS ETIKAI KÉRDÉSEI 

 

A kutatómunkám során újból és újból szembe kerültem a robotfelhasználások, illetve a 

fel nem használásuk erkölcsi problémáival. A robotizálás meggondolatlan siettetése 

legalább olyan rossz, mint a robotok bevetésének elvetése, elodázása. Sok esetben, még 

ha szeretnénk, sem lehet robotokat alkalmazni. A közbeszerzéseknél, kiírásoknál, pá-

lyázatoknál az etikai megfontolások is egyre nagyobb szerepet játszanak. A nemzetközi 

egyezmények betartása, ellenőrzésüknek a lehetősége nagyon fontos. Terjedelmességük 

miatt külön nem térek ki az egyes egyezmények, szerződések taglalására, néhány kivé-

teltől eltekintve. Hogy hová mit lehet szállítani, már a biztonságpolitikához tartozik – a 

konfliktusövezetek, a tiltott országok, termékek listája állandóan változik – ezekkel nem 

foglalkozom.  

 Értekezésemben a szárazföldi robotokra összpontosítok, de ebben a fejezetben az 

összes harci robotot (szárazföldi, légi, világűri, vízi) érintő etikai kérdésekkel foglalko-

zom, mivel meggyőződésem, hogy a robotok katonai alkalmazása nem csupán technikai 

kérdés, hanem legalább olyan bonyolult hadijogi, etikai probléma. 

 

5.1 A modern robotfogalom kialakulása, változásai 

  

A cseh Čapek testvérek a robotfogalom újkori jelentését 1922-ben alkották meg. Az író 

Karel Čapek eredetileg „labor‖-nak [143] akarta nevezni az R.U.R.
64

 című művében 

előforduló ún. műmunkásokat, de ezt túl mesterkéltnek találta, ezért kérte ki a bátyja, 

Josef Čapek festő véleményét. Ő ajánlotta a robot kifejezést. Érdekesség, hogy Josef 

Čapek, aki íróként is jeleskedett, egy 1917-ben megjelent elbeszélésében („Opilec‖ 

[144] a szerző fordításában: „A részeges‖) a főhős egy mesterségesen alkotott hasonmá-

sát „automat‖-nak, magyarul automatának nevezi. 

 A konyhákban használatos, többfunkciós gyúró, dagasztó, szeletelő masinák kony-

hai robotgép elnevezése inkább reklámfogásnak minősíthető, mert a háziasszonyok te-

vékeny segítőjeként reklámozott eszközök felépítésükben, irányítástechnikai megoldá-

                                                

63 A fejezet anyagát a szerző következő publikációi adják: [Kol. 6], [Kol. 7], [Kol. 8], [Kol. 12] 

64 R.U.R. - Rossum's Universal Robots ~ Rossum univerzális robotjai 
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saikban meg sem közelítik a valódi értelemben robotoknak számító eszközöket, irányí-

tástechnikai szempontból nem érik el a háztartásokban általánosan elterjedt automata 

mosógépek, illetve a mosogatógépek szintjét. Ezekkel szemben az újabban megjelent, 

érzékelőkkel ellátott, valós idejű pályamódosítással közlekedő, önműködően dokkoló 

robotporszívók, illetve a robotfűnyírók már a mi értelmezésünkhöz is közelebb álló 

robotoknak tekinthetők. 

 Kutatómunkám részeként a magyar nyelvterületeken megjelent lexikonokban, szak-

irodalomban talált értelmezések alapján vizsgáltam (a teljesség igénye nélkül) a robot-

fogalom változásait az elmúlt évtizedekben: önműködő készülék, automata, gondol-

kodó gép, robotember, robotpilóta, robotrepülőgép, robotkontaktus, robotautoma-

ta, önműködő vezérlésű gép, távirányítású automata, automatikusan működő 

munkagép, robotgép, programozható gépi berendezés, programozható manipulá-

tor, robotika, önműködő szerkezet, mechanikus automata, ember formájú automa-

ta, manipulátor, mai robot, intelligens robot, robot-generáció, robottechnika, robo-

tika, ipari robot, automata vezérléssel irányított munkagép, háztartási kisgép, stb. 

 A Ványa Lászlóval közösen írt „A Robot (Isaac Asimov után szabadon)‖ c. cikkünk-

ben [Kol. 12] a terminológiák változásából következtettünk a társadalomban végbement 

egyes prioritás-változásokra is.  A sor nem teljes, hiszen sok felhasználást – operáló 

robot, robotbeteg, robotjármű, miniatűr robot, nanorobot, személyi robot, robot-

katona, aknakereső robot, mentő robot, harci robot, a világhálón elterjedt „robot-

programok‖, stb. – nem is vizsgáltunk. 

 

5.2 A robothadviselés etikai kérdései I. – harci robotok 

  

Felvázolom a robottechnika mai állását, rámutatok a harctéri robotok alkalmazásának 

egyes problémáira. A ma használt robotok döntő többsége még távvezérelt, ezek arány-

lag kicsik, illetve lassúk, tehát a károkozó képességük nem nagy. A képzeletbeli jég-

hegy csúcsán lévő (hordozóként bevethető) nagy robotrepülőgépek viszont már ma is 

harcászati jelentőséggel bírnak. 

 A robothadviselés korszaka már elkezdődött!  Szeretném eloszlatni azt a még 

mindig gyakran hangoztatott téves nézetet, hogy ma még az összes fegyverhasználatnál 

ember húzza meg a képzeletbeli elsütőbillentyűt, ill. nyomja meg a gombot. Mivel a ro-

botok fegyverhasználata jogilag nincs rendezve, a robothadviselés etikai kérdéseivel 

nemzetközi szinteken kell foglalkozni. A robotok civil felhasználása még gyerekcipő-
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ben jár, például a robotok nyílt területeken (közlekedésben, emberek között, stb.) való 

alkalmazása gyakorlatilag lehetetlen. Az ezekre vonatkozó irányelvek kidolgozása ké-

sik. 

5.2.1 Mi a robot?  

Egy távirányított gép is robotnak tekinthető? Vagy inkább egy önállóan működő gép áll 

közelebb egy igazi robothoz? Kedvelt szemléltető példa a meleg vizet szolgáltató bojler. 

Önműködő szabályozóval rendelkezik, tehát az autonóm működés egy alapcsíráját tar-

talmazza (önműködő szabályozás). Ennek esetleges kiesése, meghibásodása miatt még 

biztonsági szeleppel is rendelkezik. Igaz, hogy nem egy „lángész‖, nem tud sokat, de 

amit tud, azzal biztonságosan, hosszú éveken, évtizedeken át szolgálja az embereket.  

 A felvonóknak beépített, állandó logikájuk van, ami sokszor nem úgy működik, 

ahogy mi szeretnénk. Viszonylagos egyszerűségük mellett is elég gyakori a meghibáso-

dásuk. A fotocellás ajtók önműködően nyitnak-zárnak, de itt is vannak korlátozások, pl. 

a gyerekekre nem mindig nyílnak. Más esetekben akkor is nyitnak, amikor nem kellene, 

pl. egy, a járdán előtte elhaladó gyalogos miatt. Ezeket a kellemetlenségeket persze ki 

lehetne küszöbölni, de ez bonyolultabbá és drágábbá tenné a rendszert.  

 A régebbi „konyhai robotoknak‖ még mechanikus programjuk (mint az automata 

mosógépeknek) sem volt. Dél-Afrikában a közlekedési lámpákat robotoknak hívják – 

mert „önműködőek‖ (41. kép). A fejlettebb robotok legfőbb ismérve, hogy hosszabb-

rövidebb ideig külső vezérléstől függetlenül tudnak tevékenykedni (a jobb porszívó-, 

ill. fűnyíró robotok is már ilyenek). Az emberi beavatkozás általában lehetséges, de nem 

minden esetben, illetve nem minden helyzetben. Interaktív kapcsolatban vannak a kör-

nyezetükkel, annak változásaira reagálni képesek. 

 A távműködtetésű rendszerek működhetnek teljes, illetve részleges felületű távirá-

nyítással, a távirányító felületük szerint lehetnek vezetékesek, rádiófrekvenciás rendsze-

rek, illetve internet alapú, hálózatos rendszerek. Távirányított járműveknél az operátor 

hatékonyan tudja kiszűrni az éppen fontos információkat, nagy részben átveszi a köz-

ponti egység véges funkcióit, tehermentesítve ezzel azt. Ma még leginkább távirányítot-

tan, illetve emberektől elzárt (pl. körbekerített) területeken közlekednek a robotok. A 

légi robotok ugyan szabadabban mozoghatnak a levegőben, de kevés kivételtől eltekint-

ve, az emberek által vezetett légjárművek számára zárt légtérben. Kisebb szenzációként 

tálalták a hírt, hogy a 2009-es párizsi repüléstechnikai vásáron az ausztriai Schiebel cég 
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helikoptere (42. kép) volt az első robot-légialkalmatosság, amit repülés közben is bemu-

tattak a légishow-n. (fegyverzete – 2 db. LMM
65

) [145]. 

    

41. kép. Dél-Afrikában [146]                   42. kép. Camcopter [147] 

(„robot‖- közlekedési lámpa)                                  (Schiebel) 

 

Korlátozza az UAV-k gazdaságos működtetését, hogy az ellenőrzött légtérben való ci-

vil alkalmazásoknál az operátorok képesítésének legalább olyannak kell lennie, mint a 

pilótákénak. Ennek az oka a biztonság. 

5.2.2 Harci robotok 

A harctéri robotok hasonlatosan a civil társaikhoz, az ún. „DDD
66

‖ feladatok elvégzé-

sére, az emberek tehermentesítésére, védelmére szolgálnak. Olyan helyeken is, ahol az 

ember létezése sem biztosított: hideg, forróság, harcanyagok, radioaktivitás jelenléte, de 

ide lehet a nyílt világűrt is sorolni. 

 A robotokkal foglalkozó Noel Sharkey brit szakember szerint Irakban és Afganisz-

tánban 2009-ben 4 és 6 000 közé volt tehető a bevetett harci robotok száma [148]. Más 

források még nagyobb számokat említenek. A széles nyilvánosság körében talán a leg-

ismertebbek az Öböl-háborúkban bevetett Tomahawk típusú robotrepülőgépek. Ezek a 

szárnyas „bombák‖ igazából nem is tekinthetők robotnak. Előre, nagy gonddal progra-

mozzák be a kijelölt célpontjaikhoz vezető útvonalat. Az észlelésüket, leküzdésüket 

megnehezítendő üzemmódban, a terepet pár 10 m magasságban, szinte „borotválják‖.  

Elődjeiknek tekinthetők a második világháborúban bevetett V-1 és V-2. Az automata 

fegyverek (géppisztolyok, gépkarabélyok, géppuskák, stb.) ugyan „önműködőek‖, de 

nem autonóm fegyverek. Ha a vízmelegítő bojler példáján megyünk tovább, a véglete-

                                                

65 LMM - Lightweight Multi-role Missile (Thales) ~ könnyűsúlyú többfeladatú rakéta  

66 DDD - dull, dirty, dangerous (ang.) ~ unalmas, piszkos, veszélyes 
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kig leegyszerűsítve, akkor akár a taposóaknákat is (43. kép) robotoknak tekinthetjük – 

az autonómia csíráját ugyanis magukban hordozzák. Ezek az „áldozat által működésbe 

hozott” robbanó szerkezetek nagyon buták, de éppen ezért olyan veszélyesek. Nem 

tesznek különbséget ellenséges, ill. saját katona között sem. Mindegy, ki aktiválja őket: 

idős, fiatal, nő, gyermek, állat, jármű, vagy bármi más. Teszik azt, amire „beprogramoz-

ták‖ őket, robbannak. A programjuk a lehető legprimitívebb, mindössze 1 bit
67

-ből 

(„igen-nem‖) áll. Az újabb fejlesztésű, nagyobb (pl. páncéltörő) aknák már többet tud-

nak. Aktiválásukhoz több körülmény együttes bekövetkezése szükséges (pl. nagyobb 

nyomás és elektromágneses tér). Ugyan a fejlesztésük elsőrendű célja valószínűleg a le-

hető legnagyobb hatékonyság volt, de ezek az „intelligens” aknák a civil (főleg gyalo-

gos) lakosságra jóval kisebb veszélyt jelentenek.  

                    

43. kép. Veszélyes aknák [149]                9. ábra Füstköd-gránátvető-rendszer [150] 

                                                                     30 méter (98 láb) 

 

Aránylagos olcsóságuk és utólagos szerelhetőségük miatt az automata füstköd-

gránátvetők a legelterjedtebb önműködő katonai védelmi rendszerek. Általában a lé-

zerrel való megvilágításuk aktiválja őket, a gránátok robbanása a jármű és a lézerforrás 

közé (az időjárás függvényében) pár percig tartó füst-köd-függönyt állítanak elő. Ez idő 

alatt adott a fedezékbe vonulás lehetősége. Ugyan védelmi eszközök, de veszélyesek is 

lehetnek, ha például épület mellett aktiválva a gránátok berepülnek az ablakokon.  

 Ausztriában egy gyakorlaton előállított füst-ködöt a szél a majd 300 m-re lévő autó-

pályára fújta, a gondatlanság halálos balesetet idézett elő [151]. Tehát még az egysze-

rű, védelmi, „békésnek‖ tekinthető rendszereknél is marad kockázat, ha előre nem szá-

mított események következnek be. 

                                                

67 bit - információt hordozó közlemény. Lehetséges értékei: 0 (hamis), vagy 1 (igaz). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zlem%C3%A9ny
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A terjedőben lévő „hard kill“ védelmi rendszerek észlelik a közeledő lövedéket, illet-

ve rakétát. A lokátorok munkáját segítik az infravörös érzékelők, amelyek az indítást (a 

felvillanást) érzékelik, aktiválják a rendszert, amely átveszi a követést. Ha veszélyesnek 

ítéli (a pálya irányától függően), a megsemmisítés kerül sorra. A védő muníció kilövése 

(állítólag) nem jár olyan fény-, hang-, tűzhatással, hogy a közelben tartózkodó személy-

zetet, illetve más személyeket veszélyeztetné. Az izraeli fejlesztésű Iron Fist kilövés 

után már nem irányítható, a közeledő muníció melletti felrobbantásával (amikor éppen 

mellőzik egymást) keltett nyomáshullámával (keresztirányban) hatástalanítja (megron-

gálja, illetve eltöri). Egy másik üzemmódban, a találkozási pont előtt robbanva, hatéko-

nyan téríti ki az eredeti pályájáról.  

 A támaszpontok ellen intézett aknavetős, illetve rakétatámadások kivédésére külön-

böző csöves, illetve rakétavédelmi rendszerek kerülnek rendszeresítésre. A célpontok-

ként szolgáló kisméretű rakéták, gránátok felderítése, követése emberi szemmel gya-

korlatilag lehetetlen. A lokátorokra, illetve elektrooptikai eszközökre bízzák ezt az el-

engedhetetlenül valós idejű feladatot.  

 A precíziós tűzvezetés automatikusan (tehát robotmódban) történik. Például a C-

RAM
68

 rendszerek [152] gyorstüzelő gépágyúi valóságos fémfelhőt (védőfüggönyt) ké-

pesek előállítani. Speciális lőszereik a cél előtt volfrámrepeszeket terítenek. Az esemé-

nyek lefolyása olyan gyors, hogy mire érzékeljük, már a válaszadásunk is megtör-

tént. E fegyverrendszereknél az operátor csak annyit tehet, hogy kijelöli az egyes mű-

ködési zónákat, be-ill. kikapcsolja a robotot.  Beláthatjuk, hogy működés közben min-

den, a hatósugáron belüli lőszektorba kerülő (ellenséges, saját, ill. semleges) tárgy (pl. 

repülőgép), madár, stb. veszélyben van. Még akkor is, ha saját maguk nem tudják a 

rendszert aktiválni, például a kis sebességük miatt. Az átrepülésük alatt történő ellensé-

ges belövés ezt megteheti. Az operátor feladata az egyes zónák veszélyeztetettségének 

valószínűségét meghatározni, a felmerülő változások miatt a szektorok határait időben 

megváltoztatni. 

 A sokszor csak részben védett tetőlövész helyett egyre gyakrabban távirányítású 

fegyverállványok kerülnek rendszeresítésre. Az egyre „intelligensebb‖ távirányított lö-

vegtornyok, több célt egyidejűleg is követni képes figyelő-célzó berendezések alkalma-

                                                

68 C-RAM - Counter Rockets, Artillery, and Mortars ~ rakéta-, tüzérségi- és aknatámadás- elhárítás 

 



 

 102 

zása is terjed. Itt is csak az alkalmazott programoktól függ, hogy távirányítottan, il-

letve önműködően (automatikus tűzvezetés) is használhatók-e. 

 A „jövő tüzérsége‖ – a rakéta-sorozatvetőkhöz hasonló mobil rendszerekből kilőhe-

tő Fire Shadow „kiváró robotrepülőgép” (52. kép) – részben helyettesítheti a légi tá-

mogatást is. A bevetési terület fölött órákon át körözve/ járőrözve, önműködően képes 

célt keresni, támadni. A kezelő az utolsó pillanatig megváltoztathatja a repülés pályáját, 

például ha váratlanul civilek jelennek meg a célterületen belül. Ez a MITL
69

, vagy 

OITL
70

 működési mód [153]. Nagyobb tüzérségi aknák is rendelkezhetnek autonóm 

célválasztással, illetve végfázis- önvezérléssel. 

5.2.3 Emberek és robotok 

Nézzünk magunkba: ha minden szabályt, szabályzatot, előírást, törvényt szó szerint 

(Švejk - szerűen) betartanánk, valószínűleg lebénulna a társadalmunk. Az „ésszerű‖ 

kompromisszumok, apró kihágásaink, füllentéseink, hiúságaink, gyengeségeink, hibá-

ink, „bogaraink‖ életünk részei - mi nem vagyunk robotok! A robotokkal szemben 

nem vagyunk, nem lehetünk ilyen toleránsak. Ezért sok helyen már most is biztonságo-

sabb az esendő ember helyett robotrendszereket alkalmazni – pl. egy atomerőmű vezér-

lésénél.  

 Kevésbé veszélyes – ezzel etikusabb is robotokra bízni egyes bonyolult, ill. nagyon 

gyors rendszerek irányítását (pl. űrhajózás, légelhárító rendszerek, stb.) Az emberi té-

nyező kiiktatása más esetekben is előnyös lehet: repülőgépeknél – az emberi szervezet 

számára elviselhetetlen gyorsulások miatt. Orvosi műveleteknél (pl. operálás) – több 

szabadsági fokozat a robotkarnál, mint az emberi kéznél, a szike nem remeg, egysze-

rűbben sterilizálható a gép, csíramentes a levegő. Szabad kézzel nem elérhető helyeken 

is lehet dolgozni, kicsik lehetnek a szükséges nyílások. A beavatkozás sebességét vál-

toztatni lehet, tehát nagyobb kézmozdulathoz kisebb (pl. vágási) sebesség járul. 

Alapvető különbségek emberek és robotok között: 

 Az ember társas lény, de „egyedi‖, a robot egyenlőre az, aminek beprogramozzuk. 

A gép emóciók, félelem, hezitálás nélkül, gyorsan dönt. Gyűlölni nem képes, előí-

téletekkel is csak akkor rendelkezik, ha így programozták be őket. Nem ismeri a 

gyászt, a depresszió sem gyötri. Nem fogyaszt alkoholt, kábítószert. A robotoknak 

                                                

69 MITL - Man In The Loop ~ ember a (döntési) hurokban 

70 OITL - Operator In The Loop ~ operátor a (döntési) hurokban 
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nem lanyhul a figyelmük, nem játszanak, nem korruptak, nem kialvatlanok, nem 

alszanak el szolgálatban. Nem hívják őket mobiltelefonon, stb. 

 A robot lelkiismeret-furdalás nélkül cselekszik, határtalanul gépiesen-higgadtan. 

Nem ragadja magával a harc heve. Nem dühös, nem „kattan be‖, nem kezd „álla-

tian‖ viselkedni. Bár az állati jelző helyett inkább az „emberi‖ illene ide, hiszen az 

állatvilágban az oktalan, cél nélküli vérengzés nagyon ritkán fordul elő. A robotra 

tehát biztosan nem lehet ráhúzni a „hirtelen felindulásból‖ enyhítő körülményként 

alkalmazható (büntetést csökkentő) jogi köntöst. 

 

A cseh ESP cég nem szokványos gyakorló lőtáblasorozatokat kínál. Például az egyiken 

egy szolid öltözetű, attraktív szőke hölgy látható, különféle „kiegészítőkkel‖, az eser-

nyőtől kezdve az automata géppisztolyig. „Elit egységek szakemberei javaslatai alapján 

készült. Az ok az volt (a gyakorlatban bizonyítottan), hogy a fegyveres erők tagjai végze-

tesen tétováznak, amikor egy gyönyörű nő ellen kell a fegyverüket használni. Néhány 

bevetés ugyanis alátámasztotta, hogy sok férfinak problémát jelent rálőni az ellenkező 

nem egy jól sikeredett példányára. Ez valahogy ellentétes az ős-természetükkel. A pszi-

chológusok szerint ez a zsigereinkben lévő szexuális ösztönnel magyarázható – a férfiak 

figyelmét először ugyanis a szép arc, a vonzerő foglalják le, általában csak sokkal ké-

sőbb érzékelik a fehérnépet, mint komoly veszélyt. De még azután is, amikor felfogja 

(tudatosítja) a fegyvert (ami néha meglepően hosszú ideig tart), ilyen ellenségre lőni 

nem ritkán nehézkes, késedelmes, ami pedig a rendőr illetve a katona számára akár 

végzetes is lehet.‖ (az ESP cég „taktikai céltáblák‖ ismertetője alapján) [154]  

 Bizonyos esetekben az egyes emberi hibákat tudatosan is kihasználják, pl. a figyelem 

elterelésére – ebből élnek a zsebmetszők is. A robot a félrevezetésekkel, az ösztönökkel 

szemben immunis, nem lehet őt érzelmekre ható praktikákkal befolyásolni: ha megfele-

lő képfelismerési programmal és megfelelő háttértárral rendelkezik, egy szempillan-

tásnyi idő alatt „kiszúrja‖ a fegyvert. A „riadó‖ után kezd csak villámgyorsan a fegyver 

gazdájával, illetve a környezettel, az esetleges válaszlépések lehetőségeivel, következ-

ményeivel foglalkozni. Az, hogy mi legyen a következő lépés, az előre beprogramozott 

„menetrendjétől‖ függ. Ha csak diszkréten felhívja a biztonsági személyzet figyelmét a 

veszélyforrásra, már ez is óriási segítség, hiszen az ellenséges kezdeményezés (pl. tűz-

nyitás) meglepetésszerű hatását hiúsítja meg. A képfelismerő és kiértékelő progra-

mok feladata a tárgyak (később emberek) lehetőleg egyértelmű felismerése. Itt segíthet-

nek a repülőtéri csomagvizsgáló rendszerek számára kidolgozott, gazdag adattárak is.  
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Járművek, repülőgépek, fegyverek típusának felismerésénél segíthet a kép, hőeloszlás 

(infra-kép), sebesség, forma, egyes részletek, stb. A 3D szkenneléssel kialakított és va-

lós időben aktualizált virtuális GIS térben kell tájékozódniuk, mozogniuk, a célt megke-

resniük, azonosítaniuk és esetleg leküzdeniük azt. 

 A robot viszont még nem érzékeli az embereknél fellépő személyiségváltozásokat, 

viselkedési zavarokat, stb. Az arcmimika felismerését, illetve mesterséges arcmimika 

létrehozását viszont már kutatják. 

 Az emberrel összevetve a robot számára nincs „nehéz” döntés. Ő egy szempillan-

tás alatt a bemenő adatok, illetve a vezérlőprogramja alapján dönt. Ha esetleg valami 

miatt túlterhelt a számítógépe, akkor a döntés késik. 

5.2.4 A robotok alkalmazásánál felmerülő problémák 

Az információk jelentősége 

A robotok vezérlő egységei inputok
71

 nélkül döntésképtelenek, ill. a döntéseik rosszak. 

Elegendő és megfelelő információkra van szükségük. 

 Kulcsár Béla: „…az információknak az előállítására szolgálnak a szenzorok. A szen-

zor által előállított információnak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy az a 

robot irányítórendszere számára értelmezhető és értékelhető legyen.  

…Az utóbbi időben a mobil robot megnevezés a külső szenzorral vezetett autonóm jár-

művekre vonatkozik. Egy mobil robotot akkor nevezünk autonómnak, ha azt a feladatot, 

amelyre készült, külső energia felhasználás nélkül hajtja végre és döntési képességekkel 

van felruházva.‖ [155] 

 Ellenérzést válthat ki a parancsnokoknál, ha a túlzott (pl. etikai) biztosítások miatt a 

robotok az esetek többségében nem tudnak majd dönteni, operátor segítségét kérik. 

Több, egyszerre „hezitáló‖ robotnál az operátor túl lesz terhelve, lelassul az akció. 

Kommunikáció 

Nagyon fontos a zavarmentes, alacsony zajszintű, lehetőleg kódolt, kétoldalú informá-

cióáramlás, ez csak jó minőségű rádióösszeköttetéssel lehetséges. A felderíthetőség és 

az energiafelhasználás szempontjából ez az állandó jelkibocsátás viszont hátrányos. Ha 

a távolság, a terepviszonyok miatt műholdakon, ill. több (átjátszó) műholdon, reléállo-

másként működő UAV-ken keresztül történik a parancsadás, a késedelem (time-lap) 

miatt eltűnhet a célpont (pl. egy gyors repülőgép). 

                                                

71 input (ang.) = bemenet - az út, amelyen keresztül az adatok a robot „agyába‖ (számítógépébe) jutnak  
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Rendszerismeret 

Ha valamit, valamilyen rendszert jól akarunk kezelni, működtetni, ellenőrizni, szerelni, 

stb., akkor azt értenünk, ismernünk kell. Bonyolult rendszereknél ez már egyre nehe-

zebb, egy ember számára teljességgel lehetetlen. Példaként: „A kutatást vezető Dr. 

Patrick Lin szerint van egy olyan félreértés, miszerint az emberek azt hiszik, hogy a ro-

botok csak azt teszik, amire készítőik beprogramozták őket. A valóság az, hogy a robo-

tokba több millió kódot programoztak, különféle fejlesztő csapatok, így a teljes progra-

mot senki sem ismeri. Így azt sem tudja senki megjósolni, hogy ezek a programok mi-

lyen hatással lesznek egymásra.‖ [156]  

 Colin Allen, az Indiana Egyetem filozófusa: „Az a kérdés, hogy építhetők-e olyan 

automata harcosok, amelyek betartják a hadviselés szabályait?‖ Ronald Arkin (a Geor-

gia Tech Egyetem robotkutatója) szerint: „a robotok ténylegesen jobb küzdők (harco-

sok) lehetnek‖. [157]  

 Számomra a fentiekből levonható tanulság: harcjármű-tervezőként az én felelőssé-

gem is eldönteni, hogy egyáltalán tudunk-e olyan harci robotokat (azok részegységeit), 

önműködő rendszereket építeni- programozni- „életre kelteni‖, alkalmazni, amelyekkel 

biztonságosan be tudjuk tartatni a hadviselés írott és íratlan szabályait? Aki számí-

tástechnikával foglalkozik, azt tapasztalja, hogy az elkerülhetetlen programfrissítések 

ugyan az eddigi problémákat általában korrigálják, de egyben új (megoldandó) problé-

mákat is okoznak… - és ennek soha sincs vége. Közismert, hogy „kész program nincs, 

csak olyan, aminek abbahagyták a fejlesztését…‖ Az egyes programok kapcsolódása, 

logikája is más és más. „A modern fegyverrendszerek töméntelen alkatrészből állnak, a 

világ minden részéből, és a (fegyver-) piacot egyre inkább átláthatatlanná teszik‖. (Ri-

ma Hanano) [158]  

Biztonság, fegyverek 

A biztonsági előírások kidolgozása, betartása, rendszeres ellenőrzése, tesztelése etikai 

problémákat is felvet. A balesetek kiértékelése, a felelősség egyértelmű megállapítása 

nagyon nehéz.  

 A robotoknál történő mindenfajta fegyverhasználat kérdéses, de főleg az autonóm 

(operátor felügyelete nélküli) csapások létjogosultsága hadijogilag még nem alátámasz-

tott. Ezt megkerülendő, az ellenség – barát felismerő rendszerek mellett esetleg megje-

lenhetnek ember – robot/ élőlény – gép felismerő rendszerek is. A teljes, illetve a rész-

leges önmegsemmisítés lehetősége is felvet részben biztonsági, részben etikai dilemmá-

kat is. 
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Néhány gondolat: 

 Ray Kurzweil: „Miért üljön ember a fegyverként (is) funkcionáló harci-gépben? Tel-

jesen felesleges, hiszen a biztonságos virtuálisvalóság-környezetből ugyanolyan ponto-

san irányíthatja a légi járművet…   

 William Body: „A robotkatonák azonban súlyos etikai dilemmákat vetnek fel: mi tör-

ténik akkor, ha húsvér emberek ellen vetjük be őket? És ha masinák néznek farkassze-

met egymással, vajon egy-egy fegyveres beavatkozás érdekében a közvélemény nem lesz 

könnyebben befolyásolható? Hiszen a konfliktus is könnyebben kirobbantható. Bagatel-

lizálódik a háború fogalma? Az amerikai hadsereg vezetősége máris szembesült a prob-

lémával: a Boszniában bevált TALON-robotokról ismert Foster-Miller cég újabb fej-

lesztéseit tavasszal Irakban vetik be (már megtörtént – a szerző megjegyzése). Tizen-

nyolc távirányított, különböző fegyverekkel (tankölő rakétával, gránátkilövővel, stb.) 

felszerelhető szerkezetet (SWORDS, Special Weapons Observation Reconnaissance 

Detection Systems, Speciális fegyverfigyelő, -felismerő, -felderítő rendszer). A hadsereg 

csak úgy vásárolta meg a gépeket, ha nem önműködőek, hanem emberi irányítás és el-

lenőrzés mellett végzik munkájukat.‖ [159]  

 A GlobalSecurity.org igazgatója, John Pike szerint „van egy sejtés arról, hogy mi vár 

ránk a jövőben. Ezeknek a valamiknek nincs családjuk. Nem ismernek félelmet. Olyan 

feladatokkal is megbízhatók, ami a katonáktól nem várható el.‖ [160]  

 Egyre több hadsereg fog a közeljövőben felfegyverzett robotokat csatasorba állítani. 

Ez a katonai logika kikerülhetetlen következménye, hogy a tűzerő és a gyorsaság a leg-

fontosabb tényezők egyike. Az önműködően tüzelő robotokról egyelőre senki nem 

akar tudni, de ez a tartózkodó hozzáállás megengedhetetlen, az ilyen rendszerek létre-

hozását semmi nem gátolja. Ha a robotoknak nincs elegendő és megfelelő érzékelőjük, 

illetve információjuk, akkor nem látják akadályát, hogy ne tüzeljenek (ha minden, szá-

mukra meghatározott követelmény ezt lehetővé teszi, előírja/ parancsolja).  

5.2.5 Robotok által (?) okozott balesetek  

A monstrumokkal, szörnyekkel, gépemberekkel (Gólem, Frankenstein, Terminátor, stb.) 

kapcsolatos elképzeléseink-félelmeink valószínűleg még az ősi hitvilágokba vezethetők 

vissza. Sajnos, a mindennapos közlekedési balesetek híreivel szemben lassan immuni-

sak leszünk. Ha viszont egy állat (lásd cápahisztéria), vagy robot okoz halálos balesetet, 

arra mindenki felfigyel – a társadalmunk nagyon érzékeny ezekre a dolgokra.  
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Az Index cikke szerint: „A bonyolult kérdések a mindennapokban egyszerű, jól leírható 

esetekben nyilvánulnak meg. Két évvel ezelőtt például egy dél-afrikai lőgyakorlaton egy 

harctéri robot, pontosabban egy Oerlikon GDF-005 típusú, digitális tűzvezetési rend-

szerrel felszerelt légelhárító ágyú megölt kilenc katonát, és tizennégyet megsebesített, 

valószínűleg szoftverhiba miatt. Ugyancsak 2007-ben egy Dvorak típusú robotfűnyíró 

végzett egy dán munkással, idén áprilisban pedig egy svéd céget ítélt 25 000 koronás 

pénzbüntetésre a bíróság, mert egy kőszedő robot majdnem letépte egy szerelő fejét. A 

szerelő megúszta bordatöréssel. Az ilyen esetekre még könnyű legyinteni azzal, hogy 

nem sok van belőlük, illetve hogy itt nem etikai, hanem pusztán technikai problémákról 

van szó. Hogyan is lehetne számon kérni egy szimpla szoftveren a morális tartást?‖ 

[161] (44. kép) 

             

44. kép. Önműködő légelhárító rendszer [162]   45. kép. Patriot rakéta indítása [163] 

 

A jugoszláviai háborúban, a belgrádi kínai nagykövetséget ért bombázások (1999. má-

jus 7.) után az első hivatalos közleményekben véletlenről, „pontatlan‖ felderítésről, „hi-

bás‖, nem aktuális várostérképről beszéltek. Az ilyen és hasonló álközlemények amel-

lett, hogy a közvéleményt tudatosan félreinformálják, a hírszerzés, illetve a műszaki 

rendszerek megbízhatóságába vetett hitet is rombolják.  

 Az osztrák Truppendienst „Baráti tűz – továbbra is probléma‖ c. cikkéből: „A 2003-

as iraki események első napjaiban egy brit Tornádó repülőgépet lőtt le a kuvaiti leszál-

lása előtt egy Patriot rakéta. (45. kép)  A szakemberek a Patriot rendszer szoftverének 

meghibásodására (kudarcára) gyanakodtak. Egy nappal később egy amerikai F16-ost 

mért be egy Patriot radar. A pilóta automatikusan (ösztönösen) reagálva kilőtt egy 

HARM
72

rakétát, valószínűleg ezzel mentette meg az életét. A kivizsgálásnál az derült ki, 

                                                

72 HARM - High-speed Anti-Radar Missile ~ nagy sebességű lokátor elleni (radarromboló) rakéta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oerlikon_GDF-005#Versions
http://www.engadget.com/2007/05/31/robot-lawnmower-kills-danish-man-begins-resistance/
http://www.thelocal.se/19120.html


 

 108 

hogy a Patriot kezelői gránát(vetős) támadás miatt fedezékbe vonultak. A rendszer au-

tomata üzemmódban maradt és aktiválta magát amikor a repülőgép berepült a felügyelt 

területébe. Mindkét esetben valószínűleg az automatikus barát-ellenség felismerő rend-

szer (IFF
73

) mondott csődöt.‖ [164] 

 Az UAV-s balesetek nagyobbik része vezethető vissza emberi hibákra, ill. a fel- és 

leszállás kritikus fázisára. 

5.2.6 Robot, robot ellen? 

Az alfejezet címe nem vízió! A baráti tűz kapcsán említett baleseténél ugyan nem szán-

dékosan „csapott össze‖ két magasan fejlett automata fegyverrendszer (a Patriot elhárí-

tó- és az F-16-os védőrendszere), de már ma is előfordul robotok tudatos bevetése robo-

tok ellen. A dél-oszétiai konfliktusban egy orosz repülőgépről indított rakétával lőttek le 

egy grúziai UAV-t. Tehát a már „elengedett‖ rakéta robot-üzemmódban közelítette, 

majd semmisítette meg a robotrepülőgépet, illetve ezzel együtt önmagát is. 

 Ma még a robotok az ilyen „megsemmisítő‖ találkozások mellett sokkal többre nem 

képesek, a harci robotok közötti együttműködés még gyerekcipőben jár. Mi történne 

például, ha a klasszikus népmese példáján a patak/ szakadék feletti pallón két robot ta-

lálkozna (46. és 47. kép)? Ki engedne a másiknak, milyen alapon? Még csak nem is ta-

nulnának az „összezörrenésből‖… 

            

46. kép. „Big dog‖ robotok [165]                     47. kép. Ki enged? [166]                                                         

                                                

73 IFF - Identification Friend-Foe ~ barát-ellenség felismerő rendszer 
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5.3 A robothadviselés etikai kérdései II. – katonai erkölcs  

  

Az emberiség sok évezredes történelme sajnos a háborúk története is, illetve az ezeket 

követő (ritkábban kiváltó) békekötések története. Az, hogy melyek voltak az igazságo-

sabbak, etikusabbak, általában viták tárgyát képezik még évszázadok múltán is. A mér-

legnek mindig két oldala van, másnak tűnik az igazság innen, mint onnan. Vae victis – 

az egyik legismertebb latin szállóige, jelentése: „Jaj a legyőzötteknek‖ [167].  

  François Mitterand volt francia köztársasági elnök is elismerte, hogy a „békét mindig 

a győztesek diktálták, akik általában a szemet szemért, fogat fogért elvet alkalmazták... 

Az elkövetkező háború drámája mindig le volt írva az azt megelőző békeszerződésben." 

[168] Egy magyar példát is említek a régmúltból: mi, magyarok a kezdeti nyugat-

európai „kalandozásainkat‖ szinte csínyként emlegetjük, pedig az érintett lakosság ak-

kor ezt biztosan másképpen látta. 

5.3.1 Harci (katonai) etika 

A katonai dolgokkal kapcsolatosan általában visszafogottak vagyunk. Csehszlovákiában 

például mindenki tudta, hogy Turócszentmártonban (Martin) páncélosokat, 

Máriatölgyesen (Dubnica) ágyúkat, Gyetván (Detva) pedig gyalogsági harcjárműveket 

gyártottak. Hivatalosan traktorokat, motorokat, földmunkagépeket, stb. Ez az akkoriban 

szigorúan kötelező általános titoktartással is összefügghetett. Régebben azt hittem, hogy 

ez csak a volt szocialista országokra jellemző, de nem így van. Nyugaton is, például ka-

tonai (hadi-) termelés helyett inkább „speciális‖ termelésről beszélnek. Például a Steyr 

Spezialfahrzeuge = speciális járművek (48. kép). 

 

48. kép Kétéltű Pandur 8x8 Rafael lövegtoronnyal [169] 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin
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A katonai erkölcsöt próbálják a mindenkori hatalmi-politikai érdekeknek alávetni, „a 

cél szentesíti az eszközt‖
74

 alapon. Pataky Iván rendszer-kritikája: „Mindegyik rend-

szernek azonban volt egy közös vonása: kivétel nélkül mind az erkölcsre, természetesen 

a saját céljainak megfelelő erkölcsre hivatkozva hozta meg törvényeit, dolgozta ki töb-

bek között katonai etikáját. És követelte többek között katonái életét akkor is, amikor 

már teljesen értelmetlen volt.‖ [170]  

 Idézet Lukács László, Kis akna történelem című írásából: „Ugyancsak a szárazföldi 

műveletek során kerülhetnek alkalmazásra a speciális, úgynevezett meglepő aknák, vagy 

akna-csapdák (booby trap), melyeknél valamilyen tárgy, eszköz kerül speciális átalakí-

tásra úgy, hogy a rendeltetésszerű használatkor robbanjanak fel. Mivel a humanitárius 

aknamentesítés során, ezek a saját készítésű eszközök legalább annyi gondot jelentenek, 

mint a gyári készítésű aknák, továbbá a mentesítési műveletben elválaszthatatlan ezek 

egyidejű felkutatása az aknákétól, ezért vizsgálódásunkat kiterjesztjük ezekre a robbanó 

szerkezetekre is.‖ [171]  

 Az aknák, meglepő aknák és más eszközök alkalmazásainak betiltását, illetve korlá-

tozásaikat is taglaló 1997 / CXXXIII. Törvény szerint:  

„Meglepő akna lehet bármilyen eszköz vagy anyag, amelynek az a rendeltetése, úgy 

van megkonstruálva, vagy úgy van összeszerelve, hogy váratlanul működésbe lépve ha-

lált vagy sérülést okozzon, amikor egy személy egy nyilvánvalóan veszélytelennek tűnő 

dologgal végez tevékenységet.‖ 

„Más eszközöknek nevezzük azokat a kézzel telepített harcanyagokat és eszközöket - 

beleértve a saját készítésű robbanóeszközöket is -, amelyek rendeltetése, hogy halált, 

sebesülést vagy kárt okozzanak, és amelyek közvetlen kézi irányítással vagy közvetve 

távirányítással vagy automatikusan, meghatározott időintervallum elteltével lépnek mű-

ködésbe.‖ [172]  

 Idézetek Himmer Péter „Etika és katonai cselekvés‖ című írásából: „A katona hely-

zete mindenekelőtt határhelyzet, a moralitás szempontjából egyetlen vaskos kérdőjel, hi-

szen határhelyzetekben (tetszik – nem tetszik), tényszerűen igenis eltolódik a morál. 

Kérdésem éppen ez: Eltolódhat-e a morál, akár a határhelyzetekben is? Hiszen miféle 

morál az, ami épp csak addig tart, amíg először komolyan szükség volna rá?  

                                                

74 Niccolo Machiavelli (1469–1527) – olasz író, politikus 
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…Kant
75

 kitart a „mindig és kivétel nélkül egyetlen törvény‖ elve mellett, ráadásul 

hangsúlyozza a kivétel nélküliség fontosságát, Lukács
76

 – ellenkezőleg – azt mondja, 

„ha komoly érv merül fel, igenis változtatnunk kell‖. 

…ha már változtatnunk kell is, vannak-e ennek a változtatásnak határai?‖ [173] 

 Harai Dénes könyvismertetőjéből (Victor Dobbin: Miért etika, miért keresztény, és 

miért te?): „a szerző a könyv bevezetőjében utal arra, hogy a katonák a békefenntartó 

feladatokban, a humanitárius intervenciókban rendszeresen találkoznak – mondhatnánk 

küzdenek – etikai dilemmákkal. Valójában, minden dolog, amely emberi döntéstől függ, 

etikai problémát is jelent. „Etika nélkül a társadalom, mint emberi alkotás összerop-

panna” – írja a szerző...‖ [174] A magyar katonai etika legalapvetőbb pontjait a Kato-

nai Etikai Kódex tartalmazza. Kiragadott idézetek: ―A katonáktól a társadalom és a 

szolgálat, magas szintű erkölcsi felelősséget, érték- és normakövetést vár el. ... A 

katonai szolgálat kiemelt erkölcsi erényei, alapértékei: Hazaszeretet... Hűség... 

Bátorság... Bajtársiasság... Tisztelet... Becsületesség... Fegyelmezettség... Alapvető 

elvárások: ... A katona... szolgálatteljesítését, szolgálati jogköre gyakorlását személyes 

példamutatás, következetesség, erkölcsösség jellemezze...‖ [175]  

5.3.2 A robotok fegyverhasználata az (ember általi) ellenőrzés foka szerint 

Teljes ellenőrzés 

Önműködő tűzvezetés kizárva (csak a kezelőszemélyzet lőhet) (49. és 50. kép) 

 

       

  49. kép. Fegyverhasználat „talonban‖? [176]      50. kép. Kongsberg Protector [177] 

                                                

75 Immanuel Kant (1724-1804) – német filozófus 

76 Lukács György (1885-1971) – magyar filozófus, tanár 
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Részbeni (felügyelő) ellenőrzés 

Az automatikus tűzvezetés emberek által bármelyik pillanatban leállítható, ha valami 

váratlan esemény történik (54. és 53. kép). 

    

51. kép. Egyre „ragadozóbb‖ Predator [178]       52. kép. A Fire Shadow [179] 

Ellenőrzés nélküli 

Illetve a valós idejű ellenőrzést kiváltó megelőző ellenőrzés - automatikus csapás előtti 

(állandó) ellenőrzés: a rendszer gyorsasága miatt a kezelő személy reakcióideje túl lassú 

ahhoz, hogy hatékonyan/ időben közbe tudjon avatkozni (53. és 54. kép). 

            

53. kép. Repülőgépeket védő                             54. kép. Phalanx golyózápora, 

               „hard kill‖ rendszer [180]                        az AEGIS
77

 rendszer részeként [181] 

 

Ide lehet sorolni a „Lődd ki és felejtsd el! Tüzelj és felejtsd el!” rendszereket is, a ki-

lövés pillanata után. A legtöbb konstrukciónál az „elengedett‖ rakéta már nem befolyá-

solható. 

                                                

77 AEGIS – hajófedélzeti felderítő és fegyverrendszer (eredetileg ASMS - Advanced Surface Missile Sys-

tem) 
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Robot ellenőrzi az embert 

Kovács László fejti ki az információs terrorizmus kapcsán, de ide is érvényes: „Egyre 

inkább a felhasználó lesz a leggyengébb láncszem, hiszen annak naivitása, hiszékenysé-

ge, vagy csak egyszerűen nemtörődömsége az igazi támadható pont.‖ [182]  

 A robotok számára kidolgozott biztonsági szabályokat az élő erőknél (katonák) is le-

het használni. Tehát egy merész vargabetűvel most már a robotok ellenőrzik az emberek 

fegyverhasználatát! Ez sem teljesen új, hiszen egyes barát-ellenség rendszereknél (IFF) 

létezik automatikus lövésblokkoló (55. kép). Terjed az illetéktelenek fegyverhasználatát 

lehetetlenné tevő azonosító rendszerek alkalmazása. Ilyenek már a maroklőfegyvereknél 

is léteznek [183].  

 

55. kép. A Gripenek rendelkeznek barát-ellenség felismerő rendszerrel [184] 

5.3.3 Robotetika 

Felmerülő robotetikai kérdések 

Mottó: „Egy jól feltett kérdésben már benne is rejlik a válasz csírája.‖ 

Az etika kérdések halmazaként is felfogható. Egy kérdéscsokrot állítottam össze, ame-

lyek többségére magam sem tudok egyértelmű választ adni. 

 Lehet hiba nélküli robotokat tervezni, építeni, hitelesíteni, működtetni, irányítani/ ve-

zérelni? Mi történik a sérült, megrongált, beavatatlanok (pl. ellenség) által „megpisz-

kált‖ robotokkal? Hogyan tudjuk ellenőrizni a biztonságos üzemet? Ember-gép kap-

csolat problémái, a humán oldal – kiszolgáló személyzet, operátorok, célmeghatáro-

zók, célmegjelölők, programkezelők, szerelők-karbantartók, stb. – mennyire vannak fe-

lelősségteljességük csúcsán? 
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Előfordulhat olyan szituáció, mikor dönteni kell egy robot, illetve egy katona feláldo-

zásáról! Ha a robot feláldozásával nagyobb valószínűséggel kerül veszélybe a misszió, 

akkor hogyan döntenek a felettesek/ döntéshozók? Lesz roboterkölcs- „update"
78

? 

 Egyáltalán „...lehet- és szabad-e a mi kultúrkörünk erkölcsét az emberiség összes 

kultúrkörére általánosítani?‖ (Pataky Iván) [170]  

 Dönthet robot életről és halálról? Gépi döntés életről és halálról? Robotlovagok, 

kontra gyilkos robotok? „Izomagyú‖ zsoldosok helyett „gépagyú‖ rabszolgák? A jövő 

„ágyútöltelékei‖? Jogi biztonság? Mi a jogos, mi a jogtalan, esetleg törvénytelen pa-

rancs? Kin kérjük számon a robotok cselekedeteit? Mi történik akkor, ha a robotok el-

len etikátlanul harcolnak, vagy a robotok által védett emberek (akár civilek is) ellen et i-

kátlanul lépnek fel? Olyan parancsot is kaphat egy (romboló) robot, hogy például min-

den elektromos vezetéket (ezek egész jól észlelhetők), szakítson/ vágjon/ robbantson 

szét. Ha valamelyik vezetékre lélegeztető gépek, műtők, stb. vannak kötve, ezek kiikta-

tása is emberéleteket követelhet. Energia-, illetve különböző anyagok keresése közben 

esetleg embereket sodorhat bajba, ha utolsó tartalékaikat (pl. ivóvizet) is lefoglalja, 

(akár nem szándékosan) szennyezi. 

 Az ellenség és annak hátországa ellen folytatott  cyber hadviselés
79

, a harci céllal 

indított számítógépes ún. program-robotok
80

 is veszélyt jelentenek, emberi szenvedé-

sek, akár halálesetek okozói is lehetnek. 

A pszichikai gátlások csökkenése: Egy katonának (operátornak) a csatában annyi 

„virtuális” élete van, amennyi robot a rendelkezésére áll. A saját élete viszont egyálta-

lán nem veszélyeztetett – teljesen másként cselekszik ilyen szituációban – például el-

kaphatja a „játékszenvedély‖. Olyan bevetések is kivitelezhetők, ahonnan tervezetten 

nincs visszaút. A robotok ugyan elvesznek, viszont megduplázódik a bevetési rádiusz. 

Előfordulhat, hogy a konfliktusok kiéleződése során hamarább vetnek be harci roboto-

kat, hiszen a saját (emberi) veszteség esélye kicsi. Eljön az idő, amikor a potenciális el-

lenfeleket az alapján rangsorolják, hogy csak robotokkal (katonák bevetése nélkül) 

térdre kényszeríthetők, vagy sem. Nem fogják a döntéshozók a veszélyes, kockázatos, 

lélekölő és nehéz munkát meggondolatlanul (erkölcstelenül) gépekre bízni? 

                                                

78 update (ang.) – (pl. programoknál) frissítés/ felülírás/ korszerűsítés  

79 cyber hadviselés – információs technikán alapuló hálózatos rendszerek alkalmazása, védelme illetve 

támadása 

80 program-robot – automatikusan működő számítógépes program  



 

 115 

Más-más az etikai küszöb, ha technikát, robotokat, embereket (katonákat, illetve civile-

ket) véd? A túlélőhelyzetbe került katonák védelmében a robotok alkalmazhatnak meg-

lepő csapdákat?  

 Ha egy robot számára „tiszta‖ (tisztának tűnő) leküzdendő/ megsemmisítendő cél-

pont környezetében emberek vannak, akkor a körülményeket, bevethető fegyvereket, a 

célpontválasztást is mérlegelnie kell. Másfajta követelményeknek kell megfelelniük, ha 

békefenntartó haderő részeként szolgálnak, ha a hátországban tevékenykednek, egy (sa-

ját) katonai bázis területén, illetve ha az első vonalban vannak bevetve. Ha teljesen el-

lenséges területre „dobják‖ át őket, akkor is másként kell viselkedniük. Más lehet véde-

lemben, más támadáskor.  

 

Lehetnek zónák: 

 ahova robotok egyáltalán nem mehetnek be; 

 bevihetők (szállíthatók), de csak kikapcsolt állapotban; 

 csak fegyver nélkül; 

 fegyverrel is, de csak lőszer nélkül; 

 teljes (éles) fegyverzettel; 

 stb. 

Más szemszögből nézve: 

 csak ember jelenlétében; 

 csak operátor általi távirányítással; 

 önállóan is; 

 stb. 

 

A mesterséges intelligencia szakértője, Robert Epstein szerint egy paradoxonról van 

szó: „… a hadsereg azt akarja, hogy (a robot) tanuló- és reakcióképes, stb. legyen an-

nak érdekében, hogy a harci feladatát jól teljesítse. Viszont nem akarják, hogy túlzottan 

kreatív legyen, ugyanúgy mint a katonák esetében. De ha elér egy valóban magas értel-

mi szintet, hogyan lehet neki határt szabni? Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy ké-

pesek leszünk rá.‖  [185] 

 Tovább bonyolódnak az etikai problémák, ha egy magas fejlettségű robot irányít egy 

(vagy több) „butább‖, de olcsóbb (könnyebben feláldozható) robotot. Az állatok és ro-

botok együttműköd(tet)ése állatvédelmi problémákat vet fel: Sri Lankán az akname-
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zőn taposóaknák után szimatoló mongúzt robot „sétáltat”, hogy az egész területet 

szisztematikusan vizsgálja át, ne véletlenszerűen [186] (56. kép). 

 Az ELTE Etológiai Tanszékén a kutyák robotkutyára (Aibo) adott reakcióit vizsgál-

ták tudományosan [187].  

    

   56. kép. Aknakereső mongúz [188]            57. kép. Távvezérelt patkány [189] 

 

Kísérletek folynak távirányított patkányokkal. Az agyukba ültetett elektródákkal pél-

dául a jobb- és baloldali érzékelő bajuszuk jeleit imitálják, ezzel tudják az állatokat irá-

nyítani (57. kép). Ugyan nem válnak robotokká, de bizonyos szempontból többek is ná-

luk, hiszen önálló tevékenységre is képesek. Az agy aktivitását nemcsak manipulálni 

tudják, hanem érzékelni is, tehát a rágcsálók vándorló biológiai szenzorokként is szol-

gálhatnak [190]. Máshol rovarokat (pl. méheket) is alkalmaznak érzékelőkként. 

 A fenti kísérlet fordítottja, amikor az emberi agyból próbálják közvetlenül irányí-

tani a robotokat. Ilyen például a Cybernetics BrainGate (agykapu) rendszere: „A 

BrainGate kísérletek lényegében igazolták, hogy lehetséges agyi implantátum segítségé-

vel az agyi működésről annyi információt nyerni és az így nyert információt úgy feldol-

gozni, hogy ennek eredményeképpen pusztán gondolatokkal vezérelhetjük egy számító-

gép képernyőjén a kurzort.‖ (Rátai Balázs, Sándor Judit) [191]  

 Felröppent egy szenzációhajhászó hír, egy emberevő, „hullagyalázó” robotról. Ez 

talán a nem legszerencsésebb fantázianevének is köszönhető: EATR
81

, ezt „evőnek-

falónak‖ is lehet érteni. A gyártó Cyclone Power Technologies és Robotic Technology 

Inc. cégek szerint ez a gép szigorúan vegetáriánus. A környezetéből felvett biomasszát 

(fa, levelek, fű) „megemésztve‖ besegít az EATR speciális motorjának táplálásában. A 

cél az autonómia fokának növelése [192]. A projektet támogatja a DARPA. 

                                                

81 EATR - Energetically Autonomous Tactical Robot ~ energetikailag autonóm taktikai robot 
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Húsevő növényekről mintázott szerkezetek is léteznek, egyelőre inkább csak kísérleti 

jelleggel, ill. hatásvadász divatdizájnként. A befogott rovarokból nyert energia ugyan 

kevés, de elegendő például egy óra tartós meghajtásához [193]. Komoly perspektívát je-

lenthetnek az ellenséges területekre telepített harci szenzorok (UGS) hosszú ideig tartó 

energiaellátásához.  

Akik szerint nincs szükségünk robotetikára 

Egy német nyelvű blogból: „Az előtt, hogy az emberek a robotok etikáját kifejlesszék, az 

emberek kövessék az emberi erkölcs szabályait – világszerte természetesen.‖ [194] 

 A taposóaknák ellen fellépő érdekcsoportok a fegyverrel ellátott robotokat is be sze-

retnék tiltatni. Példaként az 1997-es Ottawai Egyezményt (a taposóaknák gyártása, 

használata és továbbadása ellen) hozzák fel, amelyet időközben 156 állam parafált 

[195]. „Igen messze vagyunk még a sci-fi forgatókönyvekben felvázolt ember-robot in-

terakcióktól‖- jelentette ki Antonio Bichi az európai uniós (barátokra utaló szójáték-

nevű) PHRIENDS
82

 projekt koordinátora. – „A biztonság és a teljesítmény közötti 

egyensúly megteremtése a lényeg.‖ [196] Olyanok is vannak, akik a robotok létjogosult-

ságát nem kérdőjelezik meg, rájuk is az általános etikai szabályokat vonatkoztatják. Ál-

talános ellenérzést vált ki, hogy a robotkutatásokat leginkább a hadseregek finanszí-

rozzák. 

Szükségünk van robotetikára! 

A felelősséget még nagyon sokáig nem lehet a robotokra hárítani. Tehát ma még az ún. 

robotetika is csak az emberi etika része lehet.  

„Az, hogy például az USA-t sokan kritizálják a nemzetközi kezdeményezések ignorálása 

miatt, még nem lehet ok arra hogy ne fáradozzunk egy, a harci robotokról szóló egyez-

mény érdekében. Az USA a taposóaknák betiltását ugyan nem írta alá, de azóta tényle-

gesen nem alkalmazza – hangsúlyozta Noel Sharkey.  A törvényalkotás a gyorsan fejlő-

dő technológiák estében mindig nehéz –  mondja a brit robot-szakértő. Jobb azonban 

mielőbb alapvető irányelveket alkotni, és ezeket szükség esetén kibővíteni.‖ [197] 

 Sharkey szerint „Még sohasem volt olyan egyszerű ölni, mint ma‖ … a kormányok 

számára az előnyök kézenfekvőek:  kisebb költségek, kevesebb személy-szükséglet, keve-

sebb harcban megölt katona. „De elővigyázatosaknak kell lennünk, és szigorú szabá-
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lyokra van szükségünk, különben egy napon majd a robotok döntenek arról, hogy kit, 

mikor és hol fognak megölni‖ …A számítógéppel támogatott fegyverekkel kapcsolato-

san több etikai alapelvért(alaptételért) emeltek szót, a fizikus Jürgen Altmann és Hans 

Jürgen Kreowski, a brémai egyetem informatikaprofesszora. „A gyilkos robotok, a sze-

mélyzet nélküli járművek és autonóm fegyverek nem tudnak etikusan cselekedni. Ezért 

veszélyes és felelősségtelen ezeket kifejleszteni és alkalmazni, mondta Kreowski a Deu-

tsche Welle globális média fórumon.― [198]  

 Egy lényegretörő blog (J. Creutzfeld) szerint: „Két lehetőség van:  

1. az emberek kölcsönösen kiirtják egymást a gépek segítségével 

2. az emberiség időben tesz valamit azért, hogy ezt a gépek ne tudják megtenni‖ [199]  

 A legtöbb fejlesztésnél a szabályozások hatályba lépését megelőzik a tesztek, de-

monstráló repülések, próbabevetések. A robotok fegyverhasználatánál a robottörvé-

nyek mielőbbi kidolgozását kell szorgalmaznunk. 

 John Canning javaslata: ―...harci robotoknak csak azt szabad engedélyezni, hogy más 

gépeket támadjanak meg, vagy csak olyan nem halálos megoldásokat alkalmazhatnak, 

amelyek csak elkábítják és nem ölik meg az ellenfelet. Fontos lenne az is, hogy az embe-

ri irányítás és ellenőrzés lehetősége megmaradjon és akár egy gombnyomásra változ-

tatni lehetne az önálló cselekvési és az irányított harcmód között. Így a kezelő bármi-

kor közbe léphetne és megakadályozhatná a tragédiát. A harci robotokat úgy is be lehet 

programozni, hogy csak az ellenséges rendszereket semmisítsék vagy bénítsák meg, 

azok kezelői ne sebesüljenek vagy haljanak meg. A szenzorok adatait elraktároznák, így 

bármikor visszakereshetők lennének az egyes bevetések részletei és megállapítható len-

ne a felelős.‖ [200] 

 Valamennyi UAV, amelyet civil felhasználásra készítettek, értékesítettek, pl. a kame-

ra helyett mást, akár fegyvert, robbanóanyagot is hordhat. Paradox módon a „biztosan 

földre kerülő‖ UAV-k repülésbiztonsági etikájával szemben a robot-fegyverhasználat 

etikája jobban kézben tartható: Ameddig nincs minden kétely eloszlatva, a fegyver-

használatot gátolhatjuk.  

5.3.4 Robottörvények, a robothadviselés törvényei 

Ha robottörvényekről beszélünk, megkerülhetetlenek Isac Asimov törvényei. 

 Karen A. Frenkel, Asimovval közösen írt, „Robotok: az emberformájú gépek‖ c. 

könyvükből: „1939-ben Isaac Asimov (ekkor mindössze 19 évesen) megunta a vagy ir-

reálisan nemes, vagy irreálisan gonosz robotokkal foglalkozó történeteket, és elkezdett 



 

 119 

tudományos-fantasztikus történeteket írni, ezekben a robotokat pusztán olyan gépeknek 

tekintette, amelyeket — mint minden más gépet — megfelelő biztosítékokkal ellátva kí-

séreltek meg felépíteni. Asimov az 1940-es években ilyen jellegű történeteket jelentetett 

meg az „Astounding Science Fiction" folyóiratban; ezek közül kilencet 1950-ben az „I, 

Robot" című könyvbe gyűjtött össze. 

 Asimov biztosítékait (John W. Campbell, Jr.-ral, az Astounding kiadójával egyeztet-

ve) a magazin 1942. márciusi számában megjelent „Runaround" című történetben fo-

galmazta meg. Ebben a történetben az egyik szereplő a következőket mondja: „Most pe-

dig kezdjük a robotika három alaptörvényével!" Amint később kiderült, ekkor használ-

ták először a „robotika" szót, amelyet azóta tudományban és a technikában újonnan 

született kifejezésként alkalmaznak robotok szerkesztésével, fenntartásával és alkalma-

zásával összefüggésben. 

 Az előbb említett történetben előforduló „törvényeket" újabban „A Robotika Három 

Törvénye" néven ismerik: 

1. A robot nem árthat embernek, még akaratlanul sem. 

2. A robotnak követnie kell az emberek utasításait, kivéve az olyanokat, amelyek ellenté-

tesek az Első Törvénnyel. 

3. A robotnak egészen addig óvnia kell saját létét, amíg ez a védekezés nem kerül össze-

ütközésbe az Első vagy a Második Törvénnyel.‖ [201]  

 Sokan legszívesebben a fenti törvényeket szeretnék általánosan elfogadtatni, bővítés 

nélkül. Az Asimov- féle „robotika három törvénye‖ és a robotok katonai felhasználása 

között áthidalhatatlan ellentét van. A robothadviselés szempontjaiból nézve ezek a 

törvények használhatatlanok, illetve csak bizonyos körülmények között lehetne őket 

alkalmazni, pl. békében, gyakorlatokon, ún. alacsony intenzitású hadműveleteknél. A 

robothadviselés csak nagyon korlátozott lehetne, hiszen az emberek elleni tevékenysé-

gek – például a fegyverhasználat – eleve kizártak lennének. 

 Asimovi törvénymódosítások: „A nulladik törvény szerint a robotnak mindenáron 

meg kell védenie az emberiséget (akár az első törvényt is megszegheti)... 

0. A robotnak nem szabad kárt okoznia az emberiségben, vagy tétlenül tűrnie, hogy az 

emberiség bármilyen kárt szenvedjen. 

Az eredeti törvényeket pedig kiegészítette a nulladik törvény megszegésének tilalmá-

val.‖ [202] 

 A PHRIENDS program kutatói az Asimov-törvények logikai ellentmondásaként ér-

telmezik, ha „A hardver és a szoftver ... nem felel meg ... az elvárásoknak, meghibáso-
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dik a mechanizmus, és a gépek – természetesen (nem létező) akaratuktól függetlenül – 

nem tartják be az Első Törvényt, azaz potenciálisan kárt okozhatnak a homo sapiens-

nek.‖[196]  

 Szlovéniában, a ljubljanai egyetemen egy kutatás keretén belül tudatosan sértik 

meg a robottörvényt: „Egy… gépösszeszerelő robot bántalmaz hosszasan hat önként 

jelentkezőt…. A robot azért lépi át minden tesztalannyal szemben többször is a robotika 

Asimov-féle első törvényét (a robot nem okozhat sérülést emberi lénynek), hogy később 

hatékonyabban tarthassa be azt – a kutatók arra próbálják felkészíteni a kísérlet ered-

ményit kielemezve a robotokat, hogy minél kisebb kárt okozzanak az emberben, ha az 

elkerülhetetlen, például baleset esetén. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a kutatók éppen 

azt tanítják a robotnak, hogy üssön meg embert úgy, hogy az ne fájjon… A kísérletek 

eredményeit kielemezve az ipari robotok képesek lesznek arra, hogyha ember jelenlétét 

érzékelik, a munkafolyamatukhoz szükséges mozgás sebességét lelassítsák úgy, hogy egy 

esetleges baleset minimális sérülést okozzon.‖ [203]  

 A robothadviselés „megzabolázására‖ reális kiindulási alapot jelenthet a több mint 

100 évvel ezelőtti tenger alatti önműködő ütköző aknák elhelyezéséről szóló egyez-

mény. Ezt még jóval a robotfogalom újkori jelentése előtt dolgozták ki, 1907-ben sok 

más ország mellett Ausztria-Magyarország is parafálta. Idézet:  „Ha megfontoljuk, 

hogy a második hágai békeértekezleten létrejött egyezmény e téren az első kezdeménye-

ző lépés volt, ha figyelemmel vagyunk arra, hogy az aknakérdésnél számtalan, ezzel a 

tárggyal szorosan összefüggő katonai, technikai és nemzetközi természetű előkérdést 

kellett megoldani – nem lehet csodálkozni azon, hogy az aknaegyezmény a békeértekez-

leten felmerült nézeteknek és óhajtásoknak kompromisszuma.‖ [204]  

A robotok tervezésénél, beszerzésénél már most figyelembe kell vennünk a készülő 

legiszlatívákat, a robotok üzemeltetését (közlekedésben, légi forgalomban) illetően – 

részben ezt is az etika részének lehet tekinteni. A robotok biztonságos alkalmazása ér-

dekében előre kell kijelölni az egyes munkaköröket, meg kell határozni a felelősségi hi-

erarchiát, pontosan kitűzött határokkal. A robotok cselekedeteiért felelősséget vállalók 

esetleges számonkérése biztosított kell legyen, az alsóbb szintektől kezdve akár a nem-

zetközi törvényszékekig. A döntések alapjait képező adathalmazokat tárolni kell, 

hogy szükség esetén reprodukálni lehessen a történteket. Meg kell határozni a robot 

számára a morálisan szükséges, lehetséges, lehetetlen, stb. tevékenységeket, hogy mi a 

jogos, mi a jogtalan, esetleg törvénytelen parancs. Mindezt összhangba kell hozni a „kö-

telességeivel‖, az esetleges harci bevetésének céljaival. Egyértelműen kell tisztázni, 
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hogy egyes korlátozott/ tiltott, de tanított, bizonyos helyzetekben erkölcsileg „tolerált‖ 

praktikákba a robotok bevonhatók-e. Például túlélőhelyzetben egy alacsony döntési ké-

pességű félautomata robot alkalmazható meglepő csapdaként? Etikátlan a nem megfele-

lő érzékelőkkel, rossz, kellően le nem tesztelt programokkal rendelkező robotok alkal-

mazása. A robot „...fegyverének ápoltnak, tisztának, ellenőrzöttnek és műszakilag töké-

letesnek kell lennie.‖ (idézet a Vadászat etikai kódexéből) [205]  

 Az autonóm harci robotok érzékelőinél, döntéshozó programjainak fejlesztésénél, re-

ális körülmények közötti tesztelésén nem szabad takarékoskodni. Olyan lenne ez, mint-

ha egy katonától azt várnánk el, hogy éjjel is hatékonyan harcoljon, de nem látjuk el 

megfelelő minőségű éjjellátó berendezéssel. 

 Ki kell jelölni, hogy a robotok mikor, hol, milyen körülmények között használhatók 

(például békeidőben a kisebb biztonságú UAV-k kerüljék a lakott területeket, stb.). Ve-

szélyesebb robotok esetében a zárt, katonai területeken kívüli használat csak háborús 

körülmények között engedélyezhető. Szabályozni kell, hogy a felfegyverzett robotok 

mikor rendelkezhetnek éles munícióval. 

 Különböző szintű korlátozásokat szükséges kidolgozni, például: „a harci robot csak a 

védelme alatt álló személyek ellen támadó – rájuk célzó (gép-ember) ellen lehet tettle-

ges‖. Előre kell lefektetni, hogy milyen körülmények között lehet egy roboterkölcs-

programfrissítést engedélyezni, véghezvinni, ellenőrizni.  

 Ki adhat engedélyt egy más (önállóbb) szintű robotalkalmazásra? Milyen követelmé-

nyek teljesítése mellett lehet egy robotot az egyik kategóriából átminősíteni egy másik 

(magasabb) kategóriába? A robot operátorok kiképzését, továbbképzéseit, ellenőrzését, 

a hozzáférhetési engedélyek kiadását pontosan szabályozni és dokumentálni kell. Az 

operátorok és a gépek (akár távúton történő) egyértelmű azonosításának a lehetőségeit 

is le kell fektetni. A robotok tervezését, építését, engedélyeztetését, hitelesítését, prog-

ramozását, felfegyverzését, tesztelését, hadrafoghatóságát, üzemben tartását, ellenőrzé-

sét természetesen úgyszintén nagyon szigorú procedúráknak kell alávetni. Fontos a biz-

tonságos üzem gyors ellenőrizhetősége. 

5.3.5 A Robot is Ember? (kitekintés a jövőbe) 

„Hans Moravec, a Carnegie Mellon egyetem Robotikai intézetének alapítója szerint a 

robotok fejlődése a földi élőlények evolúciójának gyorsított tükörképe… Robotok evo-

lúciója: kis hüllők szintje,… kétéltűek (békák),... gyíkok,… nagy testű emlősök,… kis fő-

emlősök,… emberszerű...  
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Mások viszont úgy vélik, pont ellenkezőleg, az ember evolúciója gyorsul fel, és mi vá-

lunk fejlett "robotokká". Túllépünk a hús és vér kötöttségein, implantátumokkal bővít-

jük képességeinket.‖ [206] 

  Török Ágoston, a MTA Pszichológia Kutatóintézetének munkatársa az ember mes-

terséges társáról ír a Robotpszichológia?  c. cikkében: „Régóta nem célja a mestersé-

ges intelligencia szakembereknek a mesterséges tudat megalkotása. Ugyan időről-időre 

vannak próbálkozások, azzal a tudósok legnagyobb része egyetért, hogy mivel saját tu-

datosságunk megértése is gyerekcipőben jár még, ezért nincs olyan út, ami hasonló tu-

dat megalkotásának sikerével kecsegtetne. Ezért a kutatók inkább egy olyan rendszer 

létrehozására törekednek, amely hasonlít ugyan a mienkre, ugyanakkor attól sok tekin-

tetben el is tér. 

 Tehát tulajdonképpen olyan robotokat akarunk létrehozni, amely eredményességét 

tekintve hasonlóan jól boldogul, mint az emberek, ám ehhez gyökeresen más módszere-

ket használ. . Ha tehát a robotnak sikerül olyan viselkedésprodukciót mutatnia, aminek 

hátterében normális esetben egy értelmes tudat állna, akkor azt fogjuk feltételezni, hogy 

bizonyára egy hozzánk hasonlóan értelmes lénnyel állunk szemben. A pszichológia fel-

adata továbbra az is, hogy segítsen emberbaráttá tenni a szükségessé váló robotokat.‖ 

[207]  

 Mesterséges intelligencia – mik egyáltalán az intelligencia szempontjából általában 

lényegesnek tekintett jellemvonások? Megkülönböztethető a mesterséges (gépi) intelli-

gencia a humán intelligenciától? Ha például számítógépen keresztül vesszük fel a kap-

csolatot, mi alapján tudjuk eldönteni, hogy éppen géppel, vagy emberrel kommuniká-

lunk? Egy ember formájú robot (android) miről ismerhető fel, ha a külső jegyei (mimi-

kája, stb.) alapján nem különbözik egy embertől? Meddig tekinthetők tárgynak? Való-

színűleg többek lesznek, mint a „hozzánk nőtt‖ tárgyak (58. kép). 

 

58. kép. „Akire‖ minden körülmények között számítani lehet [208] 
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Heinz Zemanek, a bécsi számítógépes élő legenda szerint: „Egy gép nem lehet intelli-

gens, mert csak a szabad akarathoz kapcsolható az intelligencia‖. [209] Továbbgon-

dolva: lesznek szabad akaratú gépek? Talán úgy juthatunk majd közelebb a mestersé-

ges intelligenciához, ha az emberi agy egyre jobb megismerésével a számítógépek mű-

ködési módját is ilyen irányba forradalmasítjuk. Etikus-e egyáltalán bármilyen intelli-

genciát (emberit, gépit) elnyomni? A robotok mikor kapcsolhatók ki? Egyáltalán ki-

kapcsolhatók? Lesznek  „emberi‖ jogaik? Éntudat a robotoknál? Irónia, humor, érzések, 

sírás-nevetés? Robot- barátság, szerelem? Féltékenység? Gyász? Az „öreg‖ robotok se-

gítik majd az újak beilleszkedését – „robotmentorok
83

‖?  

Hogyan lehet majd a robotokat motiválni? Hős robotok? Robotok kitüntetése? Ro-

botkötelesség? Háborús bűnök? Mesterséges lelkiismeret? Robotok büntetése? A gyil-

koló állatokat elaltatják, mit teszünk a gyilkos robotokkal? A jövő harci robotja mi 

lesz? Gép? Rabszolga? Zsoldos? Bajtárs? Robotdilemma: Lőni, vagy nem lőni, ez itt 

a kérdés… Várhatunk robotoktól „arányos‖ válaszcsapást? Robotok önvédelmi joga? 

Parancsmegtagadás? Robotöngyilkosság/ önmegsemmisítés? Robotok lázadása, dezer-

tálás – robotok átállása a szerintük jó oldalra, illetve harc mindkét, etikátlannak ítélt fél 

ellen?  

 Előfordulhat, hogy egy öntudatos robot egy erkölcstelen körülmények között kierő-

szakolt kapituláció után nem teszi le a fegyvert? Vízió: Ember (operátor) már nincs, de 

a robotok még harcolnak egymás ellen, mert nincs, aki leállítsa őket. „Az utolsó ember 

kapcsolja ki‖ a robotokat? Vagy ez sem etikus? Milyen lesz a robotok közötti kommu-

nikáció, lesznek közös döntéseik? Robothierarchia? Fölérendeltek és alárendeltek 

(„dolgozók‖, „harcosok‖, stb.)? Robotok tanácsa? Vagy inkább a robothierarchia képze-

letbeli csúcsán az önműködően tevékenykedő és együttműködő robotrajok lesznek? Ro-

botok kitiltása? Robot-„apartheid
84

‖? Vagy inkább: Belépés csak robotoknak! (Only 

robots!) ? Horror-szcenárió egy blogból (Schabernack): robotetika 2.0: „robot nem lő 

robotra, …csak lágy célok engedélyezettek!‖ [210]  

 Vajon mikor telik majd meg magasabb rendű tartalommal egy, a robotok által kül-

dött SOS
85

? 

                                                

83 mentor – tudásával, tapasztalatával segítő tanácsadó 

84 apartheid – elválasztás, elkülönítés 

85 SOS – ―Save Our Souls‖ (ang.) ~ mentsétek meg lelkeinket! 
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5.4 A felelősség kérdése 

  

Megvizsgálom, hogy az általunk robotnak nevezett szerkezetek és a Robotika Három 

Alaptörvénye milyen kapcsolatban állnak egymással. 

5.4.1 Első állítás  

A nyelvi, köznapi szóhasználati hagyományok, szokások jóval szélesebb körben alkal-

mazzák a robot kifejezést, mint kellene, vagy szabadna. Az állítás ellenkezőjét is gon-

doljuk csak meg: a köznyelv nem nevez robotnak olyan eszközöket, amelyek egyébként 

kimerítik a robotlét kritériumait. Az első állítás alátámasztásaképpen vegyük példának a 

járműgyártásban széles körben alkalmazott festőrobotokat vagy a konyhai robotgépeket. 

Az intelligencia teljes hiánya, a környezettel való interakció nemléte miatt ezeket túlzás 

robotnak nevezni, jó esetben valamilyen fejlettségi fokú automatának tekinthetők.  

 A már-már háziasszonyi tapasztalatokat, gyakorlatot megszégyenítő, bonyolult ve-

gyi, anyagismereti és energiafelhasználási szempontok alapján a reklámokban már 

egyenesen „intelligensnek‖ nevezett mosógépek, mosogatógépek nem szoktak a robotok 

említésekor eszünkbe jutni, holott jóval magasabb színvonalon képesek a feladataikat 

ellátni, mint a szerelő robotok.  

5.4.2 Második állítás 

Asimov robottörvényei csak olyan példányok esetében értelmezhetőek, amelyek „tuda-

tában vannak‖ cselekedeteiknek, „tudják”, hogy mi az ember, kik ők maguk, és hol a 

helyük ebben a hierarchikus rendben. Ugyanezen állítás megfordítását is gondoljuk 

meg: Asimov robottörvényei csak olyan robotokra alkalmazhatóak, amelyek „tudatosan 

cselekszenek‖, megfelelő módon kezelik kapcsolatukat egymással, a külvilággal és az 

emberrel. Ha ebbe belegondolunk, rádöbbenhetünk, hogy ma még nincsenek olyan ro-

botok, amelyek képesek ezeknek a kritériumoknak megfelelni, vagyis, Asimov ro-

bottörvényeinek hatásköre sem technikailag, sem időben még nem érkezett el. Ha 

ez így van, akkor – fenntartva a „robottörvények‖ kifejezés hatókörét a valódi, asimovi 

értelemben vett robotokra – ma még robotokról nem beszélhetünk, csak automatizált 

gépekről, az automaták különböző fejlettségi szintű megvalósításairól. 

 Ennek a gondolatmenetnek lehet egyfajta alátámasztása az, hogy a fejezet elején pél-

daként hozott robotfogalmak között is találunk olyan kifejezést, hogy „generáció‖. 

Lehetséges, hogy Asimov robottörvényei egy magasabb generációszámú körben 

lesznek majd értelmezhetők, amelyet ma még nem ért el a technikai fejlődés. 
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5.4.3 Mi legyen a mai értelemben vett robotokkal? 

Egy utópisztikus megoldás szerint a tudományos közéletnek, a hétköznapi szóhaszná-

latnak el kellene fogadni azt, hogy a mai berendezéseink konyhagépek, festő automaták, 

pilóta nélküli repülőgépek, aknakutató gépek, programozható manipulátorok, önjáró 

búvárhajók, cirkáló rakéták, stb. Egy szemléltető példát találtam: a német Bundeswehr-

ben a „robot‖ szót kerülik, helyette az „unbemannte Systeme
86

‖-t használják [211]. 

 A ROBOT az az ember által megalkotott szerkezet lesz, amely képes különbséget 

tenni önmaga és az ember között, meg tudja különböztetni a jót és a rosszat, a 

harmadik és az első törvény alapján önfeláldozásra is képes lesz. 

Ha elérhetnénk ezt a megegyezéses állapotot, akkor feloldhatnánk azokat a ma még 

meglévő ellentmondásokat, amelyek okán például a pilóta nélküli repülőgépek – légi 

robotok között számon tartott BGM-109 Tomahawk „cirkálórakéta‖
87

 a robotrepülők 

csúcsragadozója. Az ellentmondás abban áll, hogy egy csúcsrobotnak nem szabad el-

sődlegesnek tekinteni az emberi élet kioltását (a célobjektum megsemmisítését). 

5.4.4 Az alkalmazó a felelős! 

Hasonló dilemmák gyötrik a kutatókat akkor is, amikor arról értekeznek, hogy meddig 

kaphatnak a robotok önállóságot, milyen feltételei vannak a robotok fegyverhasználatá-

nak? Ezen hivatkozott korábbi írások a maguk idejében arra a következtetésre jutottak, 

hogy az ember ki fog használni minden előnyt, kényelmi szolgáltatást, információs lá-

tókörbővülést, amit a robotizált berendezések számára lehetővé tesznek, de a döntést 

meg kell tartani a humán döntéshozó, a távoli, biztonságos helyen ülő operátor kezé-

ben. Ez a megalkuvás az eredménye annak, hogy egyrészt elismerjük, a gépeink nem 

tökéletesek, másrészt az általuk elkövetett, végzetes hibáknak lehetetlen, hogy ne le-

gyen felelőse. 

 A megrendelő a hibás, a gyártó, a mérnök, a programozó, vagy a tesztelő? Legyen 

tehát az alkalmazó a felelős, de lehetővé kell számára tennünk, hogy minden körülmé-

nyek között, még időben beavatkozhasson.  

 

                                                

86 unbemannte Systeme (ném.) = ember nélküli rendszerek 

87 A cirkálórakéta kifejezés az angol cruise missile tükörfordítása, ami egyáltalán nem helytálló. A To-

mahawk nem rakéta, gázturbinás hajtóműve van és sem cirkál, azaz nem őrjáratozik. A pontos megneve-

zésére alkalmasabb a manőverező robotrepülőgép kifejezés. 
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5.5 Következtetések 

 

A robottechnika fejlődése megállíthatatlan. A cél az, hogy katonáink a jövőben a robo-

tok segítségével, egymást kölcsönösen kiegészítve, kisebb hibaszázalékkal, kevesebb 

véráldozattal tudják a feladataikat ellátni. A nagyon költséges fejlesztések, sikeres (és 

sikertelen) bevetések sorozata után az önműködő fegyverhasználatot megtiltani már 

bizonyosan nem lehet. Ezért a szabályozására kell törekednünk!  

 Ne legyenek illúzióink, más (a „rossz oldal‖) is fog (harci-, terrorista-) robotokat fej-

leszteni, illetve már fejlesztenek is. A gépeket sajnos, úgy is be lehet programozni, hogy 

„izmusokat‖ szolgáljanak, békés tüntetők ellen lépjenek fel, mindenre lőjenek, ami mo-

zog. Minden robot potenciális fegyver? A gyorsabbak, nehezebbek már csak a moz-

gási energiájukkal is veszélyt jelentenek. A civil felhasználású autonóm robotok elterje-

dését leginkább ez késlelteti. 

 A robotok alkalmazásának biztonsági láncában az ember a leggyengébb láncszem! 

A robotokkal meg kell tanulnunk együtt élni, respektálni őket, tudatosítanunk kell a fej-

lettségi fokuktól függő korlátaikat. A Huntigton által előrevetített civilizációk összecsa-

pása helyett célunk csak az egyetlen, de sokrétű emberi civilizáció lehet. Az erkölcs te-

rületén is törekednünk kell a jó értelemben vett („Kanti-Lukácsi‖) „globális” erkölcsre, 

amely változhat, de csak kölcsönös megegyezéssel, összhangban az egész világon. 

 Bízom benne, hogy az írásomban felvázolt, robothadviseléssel kapcsolatos etikai 

kérdések nem tűnnek öncélúaknak. Himmer Péter szerint: „A helyesen feltett kérdés az 

etikában nem kevés. Néha maga a válasz.― [173]  

 E sok vitával, kétkedéssel járó folyamat természetes módon vezetett el Asimov ro-

bottörvényeihez. Tehát arra a következtetésre jutunk, hogy a robot ember ellen nem 

vethető be! Azt nem tartjuk etikusan elfogadhatónak, hogy a katonai, fegyveres alkal-

mazások esetére e törvényeket át kell dolgozni, illetve ki kell bővíteni a gyilkolás opció-

ival. Ha pedig úgy dönt az emberiség, hogy egymás elpusztítására „intelligens‖ gépeket 

vet be, akkor tartsuk tiszteletben a robottörvényeket, és ne hívjuk az egymás elpusztítá-

sára alkotott masináinkat robotoknak. Vagyis tovább kell vizsgálni az ember és a való-

di robot mai és jövőbeni kapcsolatát, sőt, kicsit előretekintve választ keresni arra a ma 

még utópisztikusnak tűnő kérdésre, hogy: a Robot is Ember? Ha csak annyit érünk el a 

robotetika törvényeinek megalkotásával, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet a kato-

nai-emberi etikára, már akkor is sokat köszönhetünk a robotoknak. 
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Ember helyett robot? Az eddigieket összegző válaszom: Igen, de sohasem szabad sze-

münk elől téveszteni, a gépek vannak értünk, és nem mi a gépekért. Nem szabad enged-

nünk, hogy ez bármikor is megforduljon, hogy végső esetben a robotok dönthessenek 

például a robothadviselés etikai kérdéseiről! Itt tehát maradjon robot helyett ember! 

 Várhegyi tanár úr szerint rosszul tettem fel a kérdést, nem emberek és robotok között 

kell döntenünk, hanem emberek, illetve robotok ÉS emberek között. Mindig így le-

gyen! 
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

Az utóbbi időben a harcjárművek tervezésénél a biztonsági követelmények mindinkább 

szigorodnak, és ezekre egyre nehezebb megfelelő megoldásokat találni. Az egyik oldal-

ról elvárják tőlünk az elégséges ballisztikai védelmet, ill. a robbanócsapdák elleni minél 

jobb védelmet. A másik oldalról viszont a nagyfokú mobilitás érdekében járműveink te-

repjáró-képességét nem szabad rontanunk, a légi szállíthatóság követelménye is korpa-

rancs. A kétéltű járműveinknél ráadásul még figyelemmel kell lennünk a biztonságos 

vízkiszorításra (elégséges felhajtóerőre) is. 

 Minden hadsereg arra törekszik, hogy katonáit a lehető legjobban védje az ellenséges 

csapásoktól. Nehéz a veszteségeket úgy feldolgozni, hogy tudatosítjuk, megfelelő vé-

delmet garantálni nem tudunk, mégis küldünk oda katonákat… Ha a teljes kivonás lehe-

tetlen, új utakat kell keresnünk. A nehéz páncélosok bevetésének a védelem szempont-

jából ugyan lenne hozadéka, de a civil lakosságban ellenérzést keltene. A személyi sé-

rülések, veszteségek valószínűsége a legkülönbözőbb intézkedésekkel, új védelmi 

technikákkal/ taktikákkal ugyan csökkenthetők, de a legnagyobb valószínűséggel ki-

zárni csak a robotok alkalmazásával lehet. Már ma ez a legmeggyőzőbb érv a robo-

tok fejlesztésének szükségességét illetően. Az élőerő „ára‖ a jövőben nem fog csökkeni, 

hanem éppen ellenkezőleg, tovább fog emelkedni, hiszen az emberi életnek nincs csere-

értéke.  Ilyen nézőpontból kell a „gazdaságosságot‖, illetve a kutatásra és fejlesztésre 

fordított kiadások mértékét megítélni. Úgy kell továbbfejleszteni a haditechnikai eszkö-

zöket, hogy azok minél hatékonyabban oltalmazzák meg a saját élőerőt, és minél sikere-

sebben vegyék fel a harcot a szemben álló féllel. A robotok általános bevetése kihatás-

sal lesz (a légi robotok esetében már komoly kihatásokkal van) a hadviselés módjaira is! 

A kisebb létszámú hadseregeknek is hatékony segítői lesznek a robotok. Műszaki-

technológiai fölényt is jelenthetnek, mint az elrettentés eszközei. Kiválthatják a katoná-

kat, tömeges megjelenésükkel lehetőség lesz eddig elképzelhetetlennek tartott hadműve-

letek végrehajtására. Ezek bizonyos (érzékszervi, reakcióképességi) határokon túl az 

ember számára az adott pillanatban gyakorlatilag már áttekinthetetlenek, illetve követ-

hetetlenek lehetnek. A harci cselekmények e fázisaiban a GIS-nek óriási jelentősége 

van, hiszen az önálló robot-csapattevékenységek csak ezen alapulhatnak. A gyors és fe-

lelősségteljes (akár emberi, akár „gépi‖) döntésekhez a töméntelen adathalmazból fon-

tossági sorrendben, minél hamarább kell kiszűrni a lényeges információkat. 
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Új típusú, valós méretű robotjárművek alkalmazásával egyre több, emberek által veze-

tett jármű helyettesíthető. Megfizethetetlen előny, hogy a robotok jól képzett operá-

torai nincsenek közvetlen veszélynek kitéve, ezért stresszmentesen dolgozhatnak. A 

robotjármű elvesztése, elromlása, elakadása után késedelem nélkül átvehetik egy másik 

robot vezérlését. A drága UGV-k mechanikai védelmére is gondolni kell, meg kell hatá-

rozni az egyes robotok, illetve fontosabb részegységeik szükséges védelmi szintjét. 

Csak megfelelő védelemmel ellátott járművek segítségével lehet a kitűzött feladatokat 

ellátni. 

 A szárazföldi robotok valószínűleg sohasem fogják teljesen kiszorítani a hagyomá-

nyos szállító- és harcjárműveket, de a robotok és a hagyományos járművek ésszerű 

kombinációi, a vegyes kötelékek a jövőben teret nyernek majd. Kezdetben inkább a 

monoton, időigényes, illetve veszélyes misszióknál. Az aszimmetrikus hadviselés kö-

rülményei között ide tartozik a logikai ellátás biztosítása is. Az oszlopmenetek vegyes 

összeállítása magasabb szállítási teljesítmények mellett jelentősen csökkenthetik a 

veszteségeket. Később – hatékony ellenőrzés mellett – az emberek fiziológiai korlátjait 

túlhaladó bevetésekben is részt vehetnek robotok, főleg a speciális alakulatoknál. 

Általános cél: az egyes feladatok, tevékenységek ellátásához szükséges élőerő szá-

mának minimalizálása. A robotok tömeges katonai alkalmazásának a lehetőségét, a 

hálózatban működtethető, összhaderőnemi robotizálás jelentőségét talán csak a lovas-

ságot kiszorító motorizálás, illetve a repülőgépek színrelépésének jelentőségéhez lehet 

hasonlítani. A megvalósítás még évtizedekig is eltarthat, de megállíthatatlan folyamat. 

 Az új beszerzéseknél/ versenykiírásoknál, ill. a járműfejlesztések tervezésénél már 

most gondolnunk kell arra, hogy a közeljövőben nagy kereslet lesz a távirányítható, a 

terepi körülményeknek megfelelő, harcászatilag releváns teherbíró képességgel 

rendelkező robotplatformok és járművek iránt. Ezért az új konstrukciókban célszerű 

a távirányítást lehetővé tévő „drive by wire88‖ részegységeket (kormányzás, fékek, mo-

torvezérlés, stb.) választani. Nem csak a harcjárművek esetében, hanem általában. Pél-

dául a szériagyártmányú, tehát külön, speciális védelemmel nem rendelkező, aránylag 

olcsó földmunkagépek alkalmazása előtt is teljesen új távlatok nyílnak meg, ha kevés 

költséggel távirányíthatóvá tehetők. 

Viszont minden esetben fel kell készülnünk a kommunikáció-szétesési vészhelyze-

tekre! Már ma, úgy a civil-, mint a katonai célú robotfejlesztések Achilles-sarkaként je-

                                                

88 drive by wire (ang.) ~ szó szerint „vezetés dróton át― 
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lenik meg a biztonság kérdése. Többkörös/ többszintes biztonsági intézkedésekkel, jól 

védett kommunikációs csatornákkal kell elérnünk, hogy a gépek, azok vezérlő program-

jai, a be- és kikapcsoló gombjaik mindig az emberek felügyelete alatt maradjanak. 

Azok a jó automatikus biztonsági rendszerek, amelyekkel az emberek meg vannak 

elégedve, ideális esetben nem is tudnak a létezésükről. Tökéletes biztonsági rendszerek 

azok, amelyeket az emberek, még ha akarják, sem tudják kiiktatni. 

 A robotizálási trendek még erősödni fognak, a jövő harcterein egyre gyakrabban áll-

nak majd egymással szemben a legfejlettebb technológiákkal készített robotok, illetve 

egyre hatékonyabban segítik elő a saját csapatok biztonságának a növelését. Már a jelen 

eseményei is azt mutatják, hogy azok a hadseregek, amelyeknek nincs elegendő 

anyagi, emberi lehetőségük a harctéri robotok fejlesztésére, illetve a megvásárlá-

sukra, jelentős hátrányba kerülnek. Mint minden téren, itt is arra kell törekednünk, 

hogy megtaláljuk a saját- és szövetségeseink céljaihoz, elvárásaihoz, költségvetésünk-

höz igazodó mindenkori egyensúlyt. 

 A közeljövő tudományos kutatásainak választ kell találniuk azokra a műszaki, harcá-

szati és etikai kérdésekre, amelyeket a robottechnika háborús alkalmazása jelent. Nem 

csak a békefenntartó erőknél, de más harci kötelékekben is kérdéses az autonóm robot-

járművek, illetve elsősorban azok fegyvereinek kezelőszemélyzet nélküli alkalmazása 

hadijogi és etikai okokból. 

 A szabad akarat pozitív dolog, sokan az emberi lét egyik legfontosabb ismérvének 

tartják. Az öntörvényesség ezzel szemben negatív. Nehéz egyértelműen eldönteni, hol 

húzódik a kettő között a határvonal. Sok, nem csak részletkérdés még megoldatlan, sza-

bályozatlan. A hadijogban ezekre a felmerülő kérdésekre időben kell választ adni. Ne az 

esetleges tragédiák kényszerítsék ki és formálják utólag a robotetikai törvényeket! 

Már ma is egy sor helyen váltják ki az embert a technikai lehetőségek. Ez a trend a had-

viselés területén is fokozottan érvényesül. A szakértőknek éppen azt az optimális arányt 

kell megtalálniuk, amelyben az ember és a gép kölcsönösen, a lehető legharmonikusab-

ban egészítik ki egymást. Közismert, hogy „tankokkal nem lehet békét csinálni‖, ezt to-

vább gondolva: „robotokkal még kevésbé‖. Az ember kapcsolatépítő- békítő szerepe te-

hát megmarad, a robotok viszont hatékony segítői lehetnek. 

 Robot helyett ember! A robothadviselés etikai törvénye szerint a robotok ember elle-

ni bevetésekor mindig az embernek kell a végső döntést meghoznia, lehetőleg a bevetés 

minél későbbi/ legeslegutolsó fázisában! Ma még nem létezik olyan szintű mesterséges 

intelligencia, amelyik a robotok (emberek elleni, és más) fegyverhasználatáról felelős-
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ségteljesen dönteni tudna. Ezért a fegyverhasználatról nem dönthet más, csak ember! Az 

indokolatlan, nem megfelelő, nem arányos mértékű válaszcsapás miatt történt balesetek 

miatt a mai fejlettségű robotok nem hibáztathatók. Még azok gyártói, tervezői, progra-

mozói, tesztelői, stb. is csak másodlagosan, olyan esetekben vonhatók felelősségre, ha 

bizonyítottan, az ő emberi mulasztásuk miatti helytelen üzemmód, meghibásodás, illet-

ve üzemzavar okozott balesetet. 

 Ameddig felhasználóként, felelősségünk teljes tudatában döntünk a mindenkori ön-

működő rendszerekről, a hozott robottörvényeket betartjuk és betartatjuk, békében élhe-

tünk együtt az újabb- és újabb generációs, egyre fejlettebb segítőinkkel. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 

Értekezésem új tudományos eredményeinek tekintem az alábbiakat: 

 

1. A missziós tapasztalatok, bevezetett rendszabályok és statisztikai adatok alapján iga-

zoltam, hogy a növekvő veszteségek a vegyes robotjármű-oszlopok alkalmazásával és 

az általam bemutatott speciális műszaki megoldásokkal jelentősen csökkenthetők. 

 

2. Kidolgoztam a robotjárművek működésével kapcsolatos legfontosabb biztonsági és 

alkalmazástechnikai követelményeket, rendszereztem a humán-, ill. robot vezette jár-

művek együttes bevetésének lehetőségeit, definiáltam az informatikai részegységekkel 

szemben támasztott speciális követelményeket. 

 

3. Vizsgáltam a légi és szárazföldi robotok alkalmazásának körülményeit, javaslatot tet-

tem a jövőbeni, autonóm módon történő kölcsönös együttműködésükre, aminek keretén 

belül kidolgoztam egy légi robot indító- és befogó szerkezet elvi felépítését, működését, 

megalapoztam a fejlesztésének fázisait. 

 

4. Elemeztem a világon jelenleg is bevetésre kerülő felfegyverzett robotokat, önműködő 

fegyvereket, rendszereztem őket az emberi ellenőrzésük szintjei szerint. Az etikai és a 

hadijogi szempontok figyelembevételével javaslatot dolgoztam ki a felelősség egyér-

telmű tisztázásának a módjára. 
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AJÁNLÁSOK, A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI 

FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 

 

Értekezésem gondolatai és eredményei felhasználhatók a békefenntartó missziók biz-

tonságának növelését célzó kutatás-fejlesztési programok elméleti és gyakorlati fázisai-

ban egyaránt. 

 A kutatott kérdések befolyással lehetnek a Magyar Honvédség jövőbeni biztonsági 

célú beszerzéseinek előkészítésére, megalapozására, a jövőben kidolgozásra váró 

NATO közös robotalkalmazási stratégia előkészítésére. 

 A katonai felsőoktatási intézmények oktatási programjaiban fel kell készülni a maga-

sabb szinten történő robotoperátor képzésre, a robotetika oktatásba való bevitelére. 

 Az értekezés megfontolásai, rendszerezett következtetései felhasználhatók a robotok 

kutatásfejlesztésében, vezérlő programjainak és alkalmazásainak fejlesztésében. A pro-

fitorientált gazdasági mérlegelések miatt számolni kell a termelés további exportjával, 

olyan országokba, amelyekben az ipari robotok helyett embereket alkalmaznak. A „civi-

lizációk összecsapása‖ a másik oldalon azt is eredményezheti, hogy országok – amelyek 

nem tudják kiaknázni a robothadviselés nyújtotta lehetőségeket – még inkább kiszolgál-

tatott helyzetbe kerülnek. A fejlettebb államok, a világ meghatározó fegyveres erői ro-

botizálási tevékenységeit nem csak „befogadóként‖ kell követnünk, hanem saját fejlesz-

tésekkel partnerségi viszonyra kell törekednünk. A szomszédos országok kutatóival szo-

rosan együttműködve gyorsabban érhetünk el figyelemre méltó eredményeket. Például a 

robotetika területén, közösen akár kezdeményezői is lehetnénk egy átfogó nemzetközi 

egyezmény kidolgozásának. 

 

 

Schwechat, 2011. 02. 16.                                                        

 

                     Koleszár Béla 
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SLID - Small Low-cost Interceptor Device ~ kisméretű, olcsó elfogó eszköz 

STANAG - Standardization Agreement for procedures and systems and equipment 

components ~ a folyamatok, rendszerek és felszerelési eszközök egységesítési egyez-

ményei 

STOVL - Short Take Off and Vertical Landing ~ rövid kifutásra és függőleges leszál-

lásra alkalmas (repülőgép) 

UAV - Unmanned Aerial Vehicle ~ személyzet (pilóta) nélküli légi jármű (robot) 

UGS - Unattended Ground Sensor ~ felügyelet nélküli földi telepítésű érzékelő (rend-

szer) 

UGV - Unmanned Ground Vehicle ~ személyzet nélküli földi jármű (robot) 

USV - Unmanned Surface Vehicle/Vessel ~ úszó (vízfelszíni) jármű (robot) 

UUV - Unmanned Underwater Vehicle/Vessel ~ személyzet nélküli víz alatti jármű (ro-

bot) 

VBIEB - Vehicle Bornb IED ~ járművekre telepített IED 
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