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Bevezetés, a tudományos probléma megfogalmazása  
 
Háborúk, fegyveres összetűzések voltak, ma is vannak és nagy valószínűséggel a jövőben 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, csapatszállító járművekig igen 

sokféle technikai eszközfajta jött létre, amelyekből olykor saját fegyvernemek alakultak ki. A 

korszerű viszonyok között a nagy mozgékonyságú, repülőgéppel szállítható páncélozott 

harcjárművek térnyerésének lehetünk tanúi, mivel a világ 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 végrehajtott terrorcselekmények óriási személyi és 

anyagi veszteségeket okoznak a csapatoknak. 

 Doktori képzésem 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) 

 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.  

 Nem vagyok katona. Sorkatonai szolgálatom letöltése után már civilként, a munkahelyi 

beosztásom alapján, katonai járművek tervezőjeként1 kerültem mindennapi kapcsolatba a 

harcjárművekkel. A tervezett járműveinknek nagyon sok követelménynek kell megfelelniük. 

Sajnos nem ritka, hogy ezek a követelmények, előírások, tesztfeltételek nem teljesen 

aktuálisak. Ennél is sokkal gyakrabban fordul elő, hogy a kész járműveket – leginkább 

kényszerből – másra alkalmazzák. Az is megtörténik, hogy „menet közben” változnak meg a 

bevetés körülményei, előre nem várt fenyegetettségek jelentkeznek. Mi, konstruktőrök csak 

utólagos visszajelzések alapján tudjuk meg, hogy milyen további veszélyeket figyelembe véve 

                                                 
1 General Dynamics European Land Systems-Steyr GmbH  
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kellett volna terveznünk. Előfordult, amikor a médiákból megalapozatlan kritikákkal illettek 

minket, például a felülről nyitott tornyunkat kifogásolták, pedig termékpalettánkban nagy a 

választék, mi a megrendelő igényei szerint szállítunk. A jobb védelem természetesen többe 

kerül. Ráadásul a súlytöbblet egy nem kívánatos láncreakciót indíthat be, ami akár egy 

nagyobb teherbírású (még drágább) jármű választását kényszerítheti ki. 

 Legrosszabb helyzetben mégis a felhasználók vannak, akik azzal a járművel, illetve 

felszereléssel végzik a kapott feladataikat, ami az adott időszakban rendelkezésükre áll. 

 Munkámban szerettem volna a robotfogalmat újraértelmezni, vagyis egy olyan 

robotfogalmat alkotni, amely egyaránt alkalmazható a hétköznapi értelemben használt 

robotoktól 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 felosztások 

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

alól, ami nem illik a fogalom alá. 

 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 

dolgoznunk az egyes robotok együttműködésének, akár szó szerinti összekapcsolásuknak a 

lehetőségeit.  

 
Mindezeknek megfelel ően munkám során a következ ő célokat 

tűztem ki:  

 

1. Elemezni a missziókban szolgálatot teljesítőket fenyegető veszélyforrásokat, és igazolni, 

hogy a nemzetközi összefogás és technikai fejlesztések ellenére fokozódó fenyegetettség 

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, kommunikációs 

és vezetési feltételeit, követelményeket kidolgozni megvalósításuk érdekében. 
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4. A témához szorosan kapcsolódóan kutatni és bemutatni a robotok katonai alkalmazásának 

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

mivel ezen terület fehér foltnak számít a hadtudományi kutatásokban.  

 

Kutatásaim során a következ ő kutatási módszereket alkalmaztam: 

 

Széleskörű kutatómunkát folytattam az értekezés témájával kapcsolatos hazai és külföldi 

szakirodalmi források között. A nyomtatott és elektronikus forrásanyagok rendszerezésével és 

feldolgozásával bővítettem kutatási céljaim eléréséhez szükséges szakismereteim körét. 

Konzultációkat folytattam a harcjármű-konstrukciók tervezésében, gyártásában, tesztelésében, 

a katonai műszaki eszközök alkalmazásában jártas szakemberekkel, missziós feladatokban 

részt vett katonákkal. 

 Hallgatóként és előadóként részt vettem több – az értekezésem témájához kapcsolódó – 

hazai és nemzetközi tudományos konferencián. Kutatási eredményeimet rendszeresen 

publikáltam szakmai kiadványokban, valamint tudományos előadások formájában. 

Munkahelyemen is igyekeztem minden, a témámhoz kapcsolódó információt, irodalmat 

összegyűjteni, rendszerezni.  

 

A téma körülhatárolása: 

 

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

robotok felosztását, felhasználásuk módjait is kidolgozom, illetve bemutatom majd. 

Tanulmányaim ideje alatt viszont Gácser Zoltán és Kucsera Péter egy-egy sikeresen 

megvédett doktori értekezésben ezt már előttem elvégezték (2008., ill. 2009.). 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 

robotokkal, illetve az állandó létesítmények védelmével. 

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

robotjárművek nem képezik kutatásaim tárgyát.  

 

Az értekezés írásos anyagát 2011. január 31-én zártam le. 
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A kit űzött célok elérése érdekében értekezésemet az alább i 

fejezetek szerint építettem fel: 

 

I. fejezet: Elemzem a missziókban szolgálatot teljesítő harcjárműveket jelenleg fenyegető 

veszélyeket, a járművek, illetve oszlopmenetek kockázati tényezőit, kiemelt figyelemmel a 

legtöbb áldozatot követelő IED2 támadások jellemzésére: 

• A koalíciós erők ún. Achilles-sarka a pokolgépek elleni védelem, 100 %-os  biztonság a 

merényletek, a robbanóeszközök ellen nincs; 

• nem szabad alábecsülni a katonák személyi védelmét, járműveken belül sem; 

• az UAV3-k, kis méretű UGV4-k alkalmazása csak pótlólagos segítséget jelent; 

• az elektronikai zavarások nem minden esetben hatékonyak; 

• az utólagos páncélozás a robbanásvédelem szempontjából nem ideális; 

• a MRAP5 járművek célgépeknek is tekinthetők. 

Következtetések: 

- Igazoltam, hogy áldozatcsökkenés a várakozásokkal ellentétben nem következett be;  

- a szükségesnél több katona, illetve jármű nagyobb „cél-felületet” nyújt; 

- a humán vezető által vezetett járművek számának csökkentése előnyös; 

- új típusú kerekes járművek kutatása és fejlesztése szükséges; 

- radikális javulást csak a hagyományos járművek funkcióit teljes mértékben átvenni 

képes, valós méretű robotjárművek alkalmazásától várhatunk. 

 

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

megoldásként javaslatot teszek a valós méretű szárazföldi robotok alkalmazására. 

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

részegységeivel szemben felállítandó követelményrendszert, majd a térinformatika robotoknál 

való alkalmazási lehetőségeit: 

• Szárazföldi robotok alkalmazásai, előnyeik és hátrányaik; 

• a földi robottechnikai eszközök informatikai részegységeivel szemben támasztott 

speciális (terepi kivitelt igénylő) követelmények rendszerezése, elemzése; 

• elemeztem a  szárazföldi robotjárművekre és érzékelőikre leselkedő veszélyeket;  

                                                 
2 IED  - Improvised Explosive Devices ~ rögtönzött robbanóeszközök, más terminológiával házi készítésű, alkalmi 
robbanóeszközök, improvizált robbanóeszközök 
3 UAV  - Unmanned Aerial Vehicle ~ személyzet (pilóta) nélküli légi jármű (robot) 
4 UGV - Unmanned Ground Vehicle ~ személyzet nélküli földi jármű (robot) 
5 MRAP  - M ine Resistant Ambush Protected ~ aknáknak ellenálló, rajtaütés ellen védett 
 



 

 6 

• megalkottam a járművek informatikai részegységeivel szemben támasztott 

követelményeket; 

• kitértem a nagy teljesítményű elektromos, ill. hibrid járművek problematikájára; 

• a térinformatika által nyújtott lehetőségek elemzése. 

Következtetések: 

- Az indokolatlanul szigorú elvárások (pl. szélsőséges működési követelmények) 

teljesítése többletköltségeket jelentenek; 

- a nagyobb méretű, távirányított robotoknál is foglalkoznunk kell az autonomitás 

problematikájával; 

- a járművek és fegyverrendszereik részegységeinél már a tervezéskor, illetve a 

versenykiírásoknál figyelembe kell venni, hogy a jövőben lehetőleg távirányíthatók 

legyenek; 

- már most el kell kezdeni a robotirányítók, operátorok képzését, elvi felkészítését egy, az 

eddigiektől merőben eltérő érzékelési és cselekvési dimenzióra.  

 

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

kapcsolatrendszert, javaslatot teszek további együttműködési formákra, a szimbiotikus 

alkalmazások megvalósítására: 

• A sokkal jobban publikált UAV-k követelményrendszereiből indultam ki, majd pontról 

pontra implementáltam az UGV-kre; 

• felvázoltam a légi, szárazföldi és a vízi robotok főbb bevetési területeit, elemeztem az 

eltérő közegek és mozgásterek adta alapvető különbözőségeket; 

• a szárazföldi és légi robottechnikai eszközök jövőbeni kölcsönös együttműködése/ 

szimbiózisa; 

• légi robot „vető- és befogó”, a megvalósítási lépcsők kidolgozása. 

Következtetések: 

- Az új fejlesztésű szárazföldi járművek nagy részét robotjárművek fogják alkotni; 

- célravezetőbb a már bevált, jó terepjáró képességű, valós méretű járművekre alapozni; 

- a szárazföldi és légi robotok szimbiózisa még a valós időben történő (lokális GIS6) légi 

felderítést és a lokális légi fölény kivívását is szolgálhatná; 

- műszakilag, irányítástechnikailag már a közeljövőben megépíthető a teljesen 

automatikusan működtethető robotrepülőgép-hordozó rendszer.  

                                                 
6 GIS - Geographical Information System ~ földrajzi információs rendszer; térinformatika 
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IV. fejezet: Modellezem a vegyes, tehát humán és robotjárművek alkotta oszlopmeneteket. 

Kitérek a robotplatformok felépítésére, ill. az autonómiájuk különböző fokai szerinti 

alkalmazási lehetőségeire. Kiemelt figyelemmel foglakozom a biztonság kérdéseivel, a 

robotjárművek közúti közlekedésben való (jövőbeni) engedélyeztetésének a nehézségeivel: 

• Szárazföldi robottechnikai eszközök tervezésének és alkalmazásának biztonsági 

szempontjai; 

• biztonságos alkalmazásuknak a reális lehetőségei; 

• automotív fejlesztések áttekintése, különös tekintettel a járműoszlopban közlekedő 

járművek biztonságának növelésére; 

• a vegyes, humán és robotjárművekből álló konvojok modellezése: 

• teljesen autonóm járművek; 

• félautonóm (követő) járművek; 

• távirányított vezető, ill. követő járművek; 

• „összekapcsolt” követő járművek. 

Következtetések: 

- A robotok az emberektől nem csak a nehéz, monoton, veszélyes munkát veszik át, olyan 

bonyolult feladatokat is el tudnak majd látni, amire az emberek már fiziológiailag nem 

képesek; 

- a földi robottechnikai eszközök használata – legalább részben – kiutat jelenthet több 

nagy katonai fejlesztés hagyományos eszközökkel megoldhatatlan zsákutcájából; 

- az általam felvázolt: autonóm módon közlekedő, de mechanikus kényszerkapcsolattal 

rendelkező robotjárművek előfutárai és tesztelői lehetnek e folyamatnak. 

 

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

vizsgálom a robotok, ill. önműködő fegyvereik bevetési lehetőségeit. Különös figyelemmel 

elemzem az ezekkel kapcsolatos etikai kérdéseket és a robotalkalmazók felelősségének 

megállapítására javaslatot is teszek: 

• A robotfogalom alakulása, változása; 

• a robothadviselés etikai kérdései I. – harci robotok: 

• mi a robot? / harci robotok/ emberek és robotok/ a robotok alkalmazásánál felmerülő 

problémák/ robotok által (?) okozott balesetek/ robot, robot ellen? 

• a robothadviselés etikai kérdései II. – katonai erkölcs: 
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• harci (katonai) etika/ a robotok fegyverhasználata az (ember általi) ellenőrzés foka 

szerint/ robot-etika/ robot-törvények, a robothadviselés törvényei/ a Robot is Ember? 

(kitekintés a jövőbe); 

• a felelősség kérdése: 

• mi legyen a mai értelemben vett robotokkal? 

• az alkalmazó a felelős! 

Következtetések: 

- Az önműködő fegyverhasználatot megtiltani már bizonyosan nem lehet, ezért a 

használatuk szabályozására kell törekednünk; 

- minden robot egy potenciális fegyver? - a gyorsabbak, nehezebbek már csak a mozgási 

energiájukkal is veszélyt jelentenek; 

- a robotok alkalmazásának biztonsági láncában az ember a leggyengébb láncszem; 

- robot ember ellen nem vethető be; 

- tovább kell vizsgálni az ember és a valódi robot mai és jövőbeni kapcsolatát.  

 

Összegzett következtetések 

 

Minden hadsereg arra törekszik, hogy katonáit a lehető legjobban védje az ellenséges 

csapásoktól. Nehéz a veszteségeket úgy feldolgozni, hogy tudatosítjuk, megfelelő védelmet 

garantálni nem tudunk, mégis küldünk oda katonákat… Ha a teljes kivonás lehetetlen, új 

utakat kell keresnünk. A nehéz páncélosok bevetésének a védelem szempontjából ugyan lenne 

hozadéka, de a civil lakosságban ellenérzést keltene. A személyi sérülések, veszteségek 

valószínűsége a legkülönbözőbb intézkedésekkel, új védelmi technikákkal/ taktikákkal ugyan 

csökkenthetők, de a legnagyobb valószínűséggel kizárni csak a robotok alkalmazásával 

lehet. Már ma ez a legmeggyőzőbb érv a robotok fejlesztésének szükségességét illetően. Az 

élőerő „ára” a jövőben nem fog csökkeni, hanem éppen ellenkezőleg, tovább fog emelkedni, 

hiszen az emberi életnek nincs csereértéke.  Ilyen nézőpontból kell a „gazdaságosságot”, 

illetve a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások mértékét megítélni. Úgy kell 

továbbfejleszteni a haditechnikai eszközöket, hogy azok minél hatékonyabban oltalmazzák 

meg a saját élőerőt, és minél sikeresebben vegyék fel a harcot a szemben álló féllel. A robotok 

általános bevetése kihatással 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 katonákat, tömeges megjelenésükkel lehetőség lesz eddig elképzelhetetlennek 
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tartott hadműveletek végrehajtására. Ezek bizonyos (érzékszervi, reakcióképességi) határokon 

túl az ember számára az adott pillanatban gyakorlatilag már áttekinthetetlenek, illetve 

követhetetlenek lehetnek. A harci cselekmények e fázisaiban a GIS-nek óriási jelentősége 

van, hiszen az önálló robot-csapattevékenységek csak ezen alapulhatnak. A gyors és 

felelősségteljes (akár emberi, akár „gépi”) döntésekhez a töméntelen adathalmazból 

fontossági sorrendben, minél hamarább kell kiszűrni a lényeges információkat. 

 Új típusú, valós méretű robotjárművek alkalmazásával egyre több, emberek által vezetett 

jármű helyettesíthető. Megfizethetetlen előny, hogy a robotok jól képzett operátorai 

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 határozni 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 hagyományos 

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 körülményei 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 számának 

minimalizálása. A robotok tömeges katonai alkalmazásának a lehetőségét, a hálózatban 

működtethető, összhaderőnemi robotizálás jelentőségét talán csak a lovasságot 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 wire7” részegységeket (kormányzás, fékek, motorvezérlés, stb.) 

választani. Nem csak a harcjárművek esetében, hanem általában. Például a szériagyártmányú, 

tehát külön, speciális védelemmel nem rendelkező, aránylag olcsó földmunkagépek 

                                                 
7 drive by wire (ang.) ~ szó szerint „vezetés dróton át“ 
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alkalmazása előtt is teljesen új távlatok nyílnak meg, ha kevés költséggel távirányíthatóvá 

tehetők. 

 Viszont minden esetben fel kell készülnünk a kommunikáció-szétesési vészhelyzetekre! 

Már ma, úgy a civil-, mint a katonai célú robotfejlesztések Achilles-sarkaként jelenik meg a 

biztonság kérdése. Többkörös/ többszintes biztonsági intézkedésekkel, jól védett 

kommunikációs csatornákkal kell elérnünk, hogy a gépek, azok vezérlő programjai, 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 állnak 

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 megvásárlásukra, jelentős 

hátrányba kerülnek. Mint minden téren, itt is arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk a 

saját- és szövetségeseink céljaihoz, elvárásaihoz, költségvetésünkhöz igazodó mindenkori 

egyensúlyt. 

 A közeljövő tudományos kutatásainak választ kell találniuk azokra a műszaki, harcászati és 

etikai kérdésekre, amelyeket a robottechnika háborús alkalmazása jelent. Nem csak a 

békefenntartó erőknél, de más harci kötelékekben is kérdéses az autonóm robotjárművek, 

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, szabályozatlan. 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 hadviselés területén is fokozottan 

érvényesül. A szakértőknek éppen azt az optimális arányt kell megtalálniuk, amelyben az 

ember és a gép kölcsönösen, a lehető legharmonikusabban egészítik ki egymást. Közismert, 

hogy „tankokkal nem lehet békét csinálni”, ezt tovább gondolva: „robotokkal még kevésbé”. 

Az ember kapcsolatépítő- békítő szerepe tehát megmarad, a robotok viszont hatékony segítői 

lehetnek. 
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Robot helyett ember! A robothadviselés etikai törvénye szerint a robotok ember elleni 

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 felelősségteljesen 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, programozói, tesztelői, stb. is csak 

másodlagosan, olyan esetekben vonhatók felelősségre, ha bizonyítottan, az ő emberi 

mulasztásuk miatti helytelen üzemmód, meghibásodás, illetve üzemzavar okozott balesetet. 

 Ameddig felhasználóként, felelősségünk teljes tudatában döntünk a mindenkori önműködő 

rendszerekről, a hozott robottörvényeket betartjuk és betartatjuk, békében élhetünk együtt az 

újabb- és újabb generációs, egyre fejlettebb segítőinkkel. 

 

Új tudományos eredmények 

Értekezésem új tudományos eredményeinek tekintem az alábbiakat: 

 

1. A missziós tapasztalatok, bevezetett rendszabályok és statisztikai adatok alapján igazoltam, 

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 járművek 

együttes bevetésének lehetőségeit, definiáltam az informatikai részegységekkel szemben 

támasztott speciális követelményeket. 

3. Vizsgáltam a légi és szárazföldi robotok alkalmazásának körülményeit, javaslatot tettem 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 egyértelmű 

tisztázásának a módjára. 
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Ajánlások, a kutatási eredmények gyakorlati felhasz nálhatósága 

 

Értekezésem gondolatai és eredményei felhasználhatók a békefenntartó missziók 

biztonságának növelését célzó kutatás-fejlesztési programok elméleti és gyakorlati fázisaiban 

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 magasabb 

szinten történő robotoperátor képzésre, a robotetika oktatásba való bevitelére. 

 Az értekezés megfontolásai, rendszerezett következtetései felhasználhatók a robotok 

kutatásfejlesztésében, vezérlő programjainak és alkalmazásainak fejlesztésében. A 

profitorientált gazdasági mérlegelések miatt számolni kell a termelés további exportjával, 

olyan országokba, amelyekben az ipari robotok helyett embereket alkalmaznak. A 

„civilizációk összecsapása” a másik oldalon azt is eredményezheti, hogy országok – amelyek 

nem tudják kiaknázni a robothadviselés nyújtotta lehetőségeket – még inkább kiszolgáltatott 

helyzetbe kerülnek. A fejlettebb államok, a világ meghatározó fegyveres erői robotizálási 

tevékenységeit nem csak „befogadóként” kell követnünk, hanem saját fejlesztésekkel 

partnerségi viszonyra kell törekednünk. A szomszédos országok kutatóival szorosan 

együttműködve gyorsabban érhetünk el figyelemre méltó eredményeket. Például a robotetika 

területén, közösen akár kezdeményezői is lehetnénk egy átfogó nemzetközi egyezmény 

kidolgozásának. 
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