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CÉLKIVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOGBAN 

 

Bevezető 

 

A haditechnika legutóbbi vívmányai közé tartozó autonóm fegyverrendszerek 

kifejlesztése és alkalmazása során megválaszolandó legfontosabb kérdés az, hogy meg 

tudnak-e felelni a nemzetközi humanitárius jog által támasztott követelményeknek. Az 

egyes új fegyverrendszerek fejlesztéséről és alkalmazásáról szóló híradásokat követően 

széleskörű társadalmi vita bontakozott ki. Egyes non-profit csoportok, érdekvédő 

szervezetek nemcsak az alkalmazásuk, de kifejlesztésük betiltását is követelik.
1
 A 

kampányok elsősorban a tilalomra vonatkozó nemzeti jogalkotás, az alkalmazott 

technológiák felülvizsgálata és ellenőrzése szükségességére hívják fel a figyelmet, 

valamint kutatásra és fejlesztésre vonatkozó szabályok, illetve szabályzat megalkotását 

szorgalmazzák.
2
 

Az autonóm fegyverrendszerek fogalmát illetően számos különböző definíció létezik 

a hivatalos nemzeti doktrínában, a nem-kormányzati szervezetek tilalomra vonatkozó 

javaslataiban, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) tollából, valamint 

általában véve az autonóm fegyverrendszerek témájában eddig született 

szakirodalomban. Az autonómia köznapi fogalma az önálló döntési jogosultságot, 

képességet takarja, és e fegyverrendszerek kapcsán magában foglalja az érzékelés, a 

döntés és a cselekvés képességét is.
3
 A fegyverrendszer fogalma is tágabb, mint az 

önmagában vett fegyverek, legyen az akármilyen szofisztikált is. Egy fegyverrendszer 

négy fő komponensből áll: az ellenséget pásztázó és érzékelő szenzorokból, a 

’döntéshozó’ elemből (irányító rendszer, amely a hardverek és szoftverek 

(algoritmusok) összességéből áll), a fegyverből (ideértve a lövedékeket is), valamint egy 

mindezen elemeket magában foglaló platformból, amely lehet például egy drón vagy 

egy hajó.  

A leggyakrabban idézett definíció az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának 

autonóm fegyverrendszerek fejlesztésére vonatkozó irányelvében
4
 található, amelynek 

                                                 
1
 Campaign to stop killer robots https://www.stopkillerrobots.org/ (2018.06.23.); Article36 

http://www.article36.org/issue/autonomous-weapons/ (2018.06.23.). 
2
 Docherty 2012. 

3
 Boulanin 2016. 11-14. o. 

4
 US Department of Defense Directive 3000.09: Autonomy in Weapon Systems, 21 November 2012 

(Incorporating Change 1, May 8, 2017) https://www.hsdl.org/?abstract&did=726163 (2018.06.25.). 

https://www.stopkillerrobots.org/
http://www.article36.org/issue/autonomous-weapons/
https://www.hsdl.org/?abstract&did=726163
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célja, hogy meghatározza a minisztérium politikáját és a felelősségi szinteket az 

autonóm fegyverrendszerek fejlesztésével és alkalmazásával kapcsolatban.
5
 A 

dokumentum további fő célja, hogy iránymutatásul szolgáljon az autonóm és fél-

autonóm fegyverrendszerek hibáiból, hiányosságaiból eredő esetleges negatív 

következmények (a nem szándékos erőalkalmazás) csökkentésére. Az irányelv alapján 

az autonóm fegyverrendszerek kategória olyan fegyverrendszereket jelent, amelyek 

aktiválásukat követően képesek a célpontok kiválasztására és megtámadására a 

rendszert kezelő személy (operátor) további beavatkozása nélkül.
6
 Az ICRC úgy 

definiálja az autonóm fegyverrendszert mint bármely fegyverrendszert, amely a kritikus 

funkciók kapcsán autonómiával rendelkezik, azaz képes arra, hogy kiválassza és 

megtámadja a célpontokat további emberi beavatkozás nélkül.
7
  

Jóllehet más névvel illetik őket, általánosan elfogadott, hogy az autonómiának 

különböző szintjei vannak, attól függően, hogy az irányító rendszer mely funkciókban 

rendelkezik autonómiával. Ezeket a funkciókat két részre oszthatjuk: kritikus és nem 

kritikus funkciókra. Előbbiek közé tartozik például a célpontok felkutatása, nyomon 

követése, kiválasztása, támadása, míg az erőalkalmazás szempontjából nem kritikus 

funkció például a felszállás, a landolás vagy az általános navigáció. Azt, hogy pontosan 

mely funkciókban kell autonómiával rendelkeznie egy rendszernek ahhoz, hogy 

autonóm fegyverrendszernek minősüljön, nehéz megállapítani, tekintettel arra, hogy 

nincsenek erre meghatározott, pontos szabályok.
8
 Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy 

bizonyos fegyverrendszerek
9
 több üzemmódban (pl. fél-autonóm vagy operátor által 

ellenőrzött autonóm módon) is alkalmazhatók.  

A leggyakrabban használt felosztás szerint az autonómia alábbi szintjei 

különböztethetők meg: 

 fél-autonóm fegyverrendszerek, amelyek az aktiválást követően csak az operátor 

által kijelölt célpontokat támadják; 

 operátor által ellenőrzött autonóm fegyverrendszerek, amelyek aktiválást 

követően önállón képesek (az előre beprogramozott paraméterek alapján) a 

                                                 
5
 Az Egyesült Államokat leszámítva csak az Egyesült Királyság rendelkezik még hasonló tárgyú 

nyilvános doktrínával. Az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma által kiadott doktrína elsődleges 

célja, hogy iránymutatásul szolgáljon a műveleti parancsnokok és műveletet tervező állomány részére az 

ország vezető nélküli légijárműveivel kapcsolatos terminológia, feladatrendszer, valamint ezen eszközök 

alkalmazása kapcsán (UK Ministry of Defence Joint Doctrine Publication 0-30.2 Unmanned Aircraft 

Systems, August 2017) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/

doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf (2018.06.25.). 
6
 US Department of Defense Directive 3000.09, 13. o. 

7
 Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Meeting of Experts on Lethal Autonomous 

Weapons Systems (LAWS) 11-15 April 2016, Geneva, Views of the ICRC on autonomous weapon 

system, Working Paper of 11 April 2016, 1. o. 

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/B3834B2C62344053C1257F9400491826/$fil

e/2016_LAWS+MX_CountryPaper_ICRC.pdf (2018.06.24.). 
8
 „A continuum, a matter of degree on a sliding scale […]” Yde 2014. 6. 

9
 Aegis Combat System, Patriot Air-Defence System 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/B3834B2C62344053C1257F9400491826/$file/2016_LAWS+MX_CountryPaper_ICRC.pdf
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/B3834B2C62344053C1257F9400491826/$file/2016_LAWS+MX_CountryPaper_ICRC.pdf
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célpontok kiválasztására és támadására, azonban az operátor megszakíthatja a 

műveletet; 

 autonóm fegyverrendszerek, amelyek aktiválást követően további emberi 

beavatkozás nélkül választják ki és támadják (az előre beprogramozott 

paraméterek alapján) a célpontokat. 

Habár egyes fegyverrendszerek autonóm üzemmódban is működnek, ez nem jelenti 

azt, hogy a célpont kiválasztásáról és támadásáról saját képességeire támaszkodva egy 

autonóm fegyverrendszer dönt, mert az ember ebben az esetben is jelen van a 

célkiválasztási folyamatban (a katonai parancsnok által, a művelet céljainak és 

körülményeinek tükrében meghatározott paraméterek vagy konkrét katonai célpontok 

kerülnek előzetesen beprogramozásra). Egy autonóm fegyverrendszer hadviselési 

eszköznek tekintendő (nem a humanitárius jog címzettjének!), amely alkalmazásáról 

akkor születik döntés a célkiválasztási folyamatban, amikor a kiválasztott 

célpont(csoport)okhoz meghatározott fegyvereket rendelnek. 

Az autonóm fegyverrendszer fegyveres konfliktus idején, célkiválasztásban történő 

alkalmazása esetén a legfontosabb jogforrást a Genfi Egyezmények, az azt kiegészítő 

jegyzőkönyvek, valamint a humanitárius jog szokásjogi szabályai képezik. E 

dokumentumok tekinthetők egy adott nemzet célkiválasztási doktrínája legfontosabb 

alapjának. Nem minden állam rendelkezik ilyen dokumentummal, illetve lehetséges, 

hogy jóllehet egy állam alkotott ilyet, azt nem teszi általánosan hozzáférhetővé. NATO 

tagállam esetén, amennyiben nem rendelkezik saját doktrínával, a NATO által 

elfogadott célkiválasztási doktrína
10

 használható az adott állam NATO műveletekben 

való részvétele esetén.  

 

Célkiválasztási szabályok a nemzetközi humanitárius jogban 

 

A II. világháború lezárását követő fegyveres konfliktusok során alkalmazott új 

fejlesztések, valamint a gyorsan változó körülmények szükségessé tették a humanitárius 

jogi szabályok módosítását. Ennek eredményeképp fogadták el a Genfi 

Egyezményeket
11

 kiegészítő I. Jegyzőkönyvet,
12

 amely a célkiválasztási szabályok 

elsődleges forrása. A nemzetközi humanitárius szokásjog minden kétséget kizáróan 

integrálta a megkülönböztetés, az arányosság, valamint a katonai szükségesség és 

                                                 
10

 NATO STANDARD AJP-3.9 Allied Joint Doctrine for Joint Targeting, Edition A, Version 1 April 

2016 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628215/

20160505-nato_targeting_ajp_3_9.pdf (2018.06.22.) 
11

 A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény (I. Genfi Egyezmény); A tengeri haderők sebesültjei, betegei és 

hajótöröttei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény (II. 

Genfi Egyezmény); A hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt 

Egyezmény (III. Genfi Egyezmény); A polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan 

Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény (IV. Genfi Egyezmény). 
12 

Az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres 

összeütközések áldozatainak védelméről szóló jegyzőkönyv (I. Jegyzőkönyv), 1977. június 8. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628215/20160505-nato_targeting_ajp_3_9.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628215/20160505-nato_targeting_ajp_3_9.pdf
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emberiesség elvét, mint a hadviselés módját meghatározó és irányító normákat 

(szokásjogi elveket), amelyek az alkalmazandó jog magyarázatául, valamint a 

jogalkotás és a jogalkalmazás során is útmutatóul szolgálnak. Jogi és morális alapjai a 

humanitárius jognak egyetemes értékek, amelyek a katonai magatartás mércéjéül 

szolgálnak.
13

 A humanitárius jogi általános alapelvek azonban nem teljesen azonosak a 

célkiválasztásra vonatkozó elvekkel, jóllehet a két csoport között részleges átfedés van. 

A célkiválasztási alapelvek magukba foglalják a megkülönböztetés elvét, az arányosság 

elvét, valamint az elővigyázatosság követelményét. A különbségtétel és arányosság elve 

a humanitárius jog általánosan elfogadott elve, az elővigyázatosság ugyanakkor olyan 

előírásnak, követelménynek tekinthető, amely még nem érte el a humanitárius jog 

szokásjogi szabályaként történő elismerési szintjét. Ezeket a célkiválasztási alapelveket 

ülteti át a katonai műveletek nyelvére a már említett NATO célkiválasztási doktrína, 

valamint a létező (és elérhető) nemzeti doktrínák. 

 

A különbségtétel elve 

 

Jelen tanulmánynak nem tárgya az autonóm fegyverrendszerek humanitárius jog alapján 

történő, per se jogszerűségének vizsgálata. Alapfeltételezése, hogy ezek a 

fegyverrendszerek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy meghatározott célpontok 

ellen lehessen irányítani őket. Ami a vizsgálat tárgyát képezi, az az, hogy az autonóm 

fegyverrendszerek milyen módon alkalmazhatóak jogszerűen támadható személyek, 

mint katonai célpontok ellen, és milyen körülmények megvalósulása esetén minősülhet 

alkalmazásuk jogszerűnek a nemzetközi humanitárius jog szabályai alapján.  

Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 48. cikke alapján az összeütköző feleknek mindig 

különbséget kell tenniük a polgári lakosság és a kombattánsok (harcosok) között és 

ebből kifolyólag harctevékenység csak kombattánsok (fegyveres erők, milíciák, 

önkéntes hadtestek tagjai) ellen folytatható. A Jegyzőkönyv 51. cikke ezt kiegészíti 

azzal, hogy a polgári lakosság és polgári személyek támadása tilos. Ugyanakkor ez a 

védelem csak annyiban és addig illeti meg a polgári személyeket, amíg nem vesznek 

közvetlenül részt az ellenségeskedésekben. Részvételük esetén polgári státuszuk 

változatlan marad, ugyanakkor az ellenséges kombattánsok által támadhatóvá válnak. 

Megkülönböztetés nélküli, azaz nem meghatározott katonai célpont ellen irányuló 

támadás indítása tilos. Amikor személyek kapcsán beszélünk a különbségtétel elvéről, a 

legfontosabb kérdés az, hogy egy autonóm fegyverrendszer alkalmazható-e oly módon, 

hogy különbséget tudjon tenni az alábbi kategóriák között: 

 polgári személyek ↔ ellenségeskedésben közvetlenül részt vevő polgári 

személyek; 

 polgári személyek ↔ kombattánsok; 

                                                 
13

 Írott szabályok hiányában a hadijogi elvek általános iránymutatásul szolgálnak a fegyveres 

konfliktusok idején alkalmazandó magatartásra. US Department of Defense Law of War Manual, 12 June 

2015, p 51. http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Law-of-War-Manual-June-2015.pdf 

(2018.05.27.) 

http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Law-of-War-Manual-June-2015.pdf
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 kombattánsok ↔ harcon kívüli kombattánsok (hors de combat): sérült, 

eszméletlen, hadifogságba került, önmagát megadó katonák. 

Az autonóm fegyverrendszerek mint hadviselési eszközök alkalmazását – más 

fegyverekhez hasonlóan – szintén köti a humanitárius jogi szabályok és szokások 

összessége. A különbségtétel elvének való megfelelés vizsgálatakor tehát a legfontosabb 

kérdés, hogy lehetséges-e jogszerű (kombattánsok, az ellenségeskedésben közvetlenül 

részt vevő polgári személyek) és jogszerűtlen (polgári személyek, illetve hors de 

combat) célpontok közötti különbségtétel az alkalmazott fegyverrendszer „képességei” 

(szenzor(ok) minősége, különbségtételt meghatározó algoritmus megírása) tükrében. 

Egy autonóm fegyverrendszer – a kombattánsokhoz hasonlóan – a megfigyelt személy, 

illetve környezet (kontextus) alapján minősít valakit jogszerű célpontnak. Ehhez 

objektív kritériumok előzetes beprogramozása, majd a megfigyelt jelenség adatokkal 

történő összevetése szükséges. Ilyen lehet például meghatározott öltözék (egyenruha) 

vagy fegyver felismerése, amelyet az ellenséges haderő kombattánsai használnak, vagy 

kizárhatók bizonyos szintén kvantifikálható tényezők (pl. egy algoritmus 150 cm 

magasságig mindenkit automatikusan civil személynek, tehát a támadásoktól védettnek 

tekinthet). Elméletileg, nagy körültekintéssel lehetséges a jellemző (objektív) 

kritériumok beprogramozása. Ugyanakkor a tudomány jelenlegi állása alapján nem 

lehetséges, az az, hogy egy autonóm fegyverrendszerben alkalmazott algoritmus 

értelmezni tudjon egy adott cselekvést vezérlő szándékot.
14

 Egy kézi lőfegyver 

paramétereinek előzetes beprogramozása is problematikus lehet, mert bizonyos, 

konfliktus sújtotta területeken nemcsak a jogszerűen támadható kombattánsok és az 

ellenségeskedésben közvetlenül részt vevő polgári személyek viselhetnek és 

használhatnak lőfegyvert,
15

 de nagyon gyakran ugyanolyan típusú fegyvert használnak 

az életüket, tulajdonukat féltő, fegyvert csak önvédelmi szándékkal maguknál tartó 

polgári személyek is. A humanitárius jog további előírása,
16

 hogy amennyiben egy 

személy polgári minőségével kapcsolatban kétely merül fel, őt polgári személynek kell 

tekinteni. Egy személy státuszával kapcsolatos észszerű kételynek az algoritmusok 

nyelvére történő lefordítása elvileg lehetséges, amennyiben a programozás során 

értékeket rendelnek bizonyos jellemzőkhöz, körülményekhez (pl. magasság, 

meghatározott tárgyak, fegyver jelenléte), és ha az értékek egy matematikailag 

meghatározható értéket elérnek, akkor minősül az adott személy támadhatónak. Ez 

azonban erőteljesen kontextus-függő, hiszen a harctéren a polgári személyek jelenléte – 

optimális esetben – nem jellemző, ezért ott valaki kisebb kétely felmerülése esetén 

támadható (feltételezve, hogy a jelenlévő nagyobb valószínűséggel részt vesz az 

ellenségeskedésben), míg a műveleti területtől távol erőteljesebb kételynek kell 

felmerülnie a támadhatósághoz.
17

 Szintén egy személy jogszerű célpontként történő 

pozitív azonosítását nehezíti az hors de combat megkülönböztetésére vonatkozó 

szabály, mert mind a sérülés, mind pedig a megadás felismerése problémát jelenthet egy 

                                                 
14

 Henderson et al 2016. 8. o. 
15

 Scharre 2018. 253. o. 
16

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 50 (1) cikk. 
17

 Schmitt, 2013. 17. o. 
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algoritmus számára, kétely esetén azonban elvileg alkalmazható egyfajta késleltetés 

vagy az operátorhoz történő visszautalás. Itt fontos megemlíteni ugyanakkor a 

hitszegést,
18

 mert annak lehetőségével az a kérdés is felmerül, hogy lehetséges-e a 

visszaélés egy algoritmus „bizalmával”.
19

 A beprogramozott paraméterekkel való 

ellenséges visszaélés – a fegyverrendszer „átverése” vagy manipulálása oly módon, 

hogy ne támadjon egy egyébként jogszerűen támadható személyt – tehát lehetséges. 

Ugyanakkor álláspontom szerint a bizalommal való visszaélés, bár technikailag 

megoldható, mégis csak emberekkel kapcsolatban alkalmazható, tekintettel arra, hogy 

bizalom (hit valamiben) sajátságosan emberi érzés vagy tudatállapot. 

 

Arányosság elve 

 

Az arányosság elvének legfontosabb funkciója, hogy segítsen az egymással versengő 

katonai és emberiességi érdekek egyensúlyban tartásában. Az I. Kiegészítő 

Jegyzőkönyv alapján megkülönböztetés nélkülinek minősül az olyan támadás, amely a 

polgári lakosság körében feltehetően annyi áldozatot követel, és annyi sebesülést okoz, 

valamint a polgári javakban akkora károkat idéz elő, hogy azok önmagukban, vagy 

együttesen meghaladnák a támadástól várható konkrét és közvetlen katonai előny 

mértékét.
20

 Akárcsak a megkülönböztetés elvének, az arányosság elvének megsértése is 

a támadás jogellenességét eredményezi, és szándékos elkövetés esetén háborús 

bűncselekménynek minősül.
21

 Az arányosság elvének való megfelelés vizsgálata 

kétlépcsős tesztet jelent: egyrészről a polgári áldozatot és a polgári javakban 

bekövetkezett kárt (összefoglalóan járulékos kárt), másfelől pedig a támadástól várt 

konkrét katonai előny összemérését, amit alapvetően megnehezít, hogy két teljesen 

különböző, objektíven nem összemérhető kategóriáról van szó. Míg a járulékos kár 

mértéke pontosan kalkulálható a halálhoz, a sérüléshez, a kárhoz történő érték-

hozzárendeléssel, addig a katonai előny meghatározását megnehezíti annak szubjektív 

és kontextuális, ezért gyakran változó természete. (A katonai előnyhöz sorolandó 

nemcsak egy elérni kívánt katonai célkitűzés, de adott esetben a saját fegyveres erők 

védelme is.) Ahhoz, hogy az arányossággal kapcsolatban szükséges bizonyosság 

mértékét megállapítsa, Schmitt definíciója alapján a lényegi kérdést az jelenti, hogy egy 

észszerű támadó, valamennyi észszerűen hozzáférhető igazolási módszert felhasználva, 

az adott körülmények között és az elérhető összes hírszerzési információ birtokában 

támadást indítana-e.
22

 Az autonóm fegyverrendszerek alkalmazásának tükrében ez tehát 

annak a kérdésnek a vizsgálatát jelenti, hogy egy algoritmus vagy program képes-e arra, 

                                                 
18

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 37 (1) cikk: “Az ellenséget tilos hitszegéssel megölni, megsebesíteni, 

vagy foglyul ejteni. Hitszegést képeznek azok a cselekmények, amelyek az ellenségben bizalmat keltve, 

őt – e bizalommal való visszaélés szándékával – abban a hitben tarják, hogy a fegyveres összeütközésekre 

vonatkozó nemzetközi jogi szabályok alapján védelem illeti meg. Többek között az alábbi cselekmények 

minősülnek hitszegésnek: […] b) sebesülés, vagy betegség miatti harcképtelenség színlelése; c) polgári, 

nem harcos minőség színlelése.”  
19

 Sassòli 2013. 
20

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 51 (5) b) cikk. 
21

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 85. cikk. 
22

 Schmitt et al 2014. 402. o. 
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hogy két különböző kategóriát összemérjen. E körben a járulékos kár kalkulációja nem 

okozhat gondot egy autonóm fegyverrendszernek, hiszen pl. az Egyesült Államok és a 

NATO is alkalmaz külön erre készített algoritmusokat (CDEM
23

), amelyek alkalmazása 

során olyan faktorok elemzése történik meg a támadást megelőzően, mint egy fegyver 

precíziós mivolta, a robbanás hatásai, támadási taktikák, civil személyek jelenlétének 

valószínűsége a célpont közelében és a támadással járó valószínű járulékos kár.
24

 

Korlátozza az autonóm fegyverrendszerek e körben való alkalmazását, hogy előzetes, 

célkiválasztási folyamat során jóváhagyott célkiválasztás esetén az arányossági elemzést 

a támadást jóváhagyó parancsnok végzi, az autonóm fegyverrendszerek csupán a 

dinamikus, előre nem tervezett, de hirtelen felmerülő célképzés esetén juthatnak 

szerephez, ebben az esetben ugyanis az elemzést a támadó kombattáns vagy a támadást 

irányító személy végzi.
25

 Összefoglalóan elmondható tehát, hogy az arányosság elve 

esetében a problémát nem a járulékos kár előzetes felmérése fogja jelenteni, hanem a 

katonai előny kontextuális jellege (pl. egy nagyobb, állását tartó egység támadása 

másképp esik a latba egy fegyveres konfliktus első hetében, mint mondjuk egy több éve 

tartó konfliktus esetén, ha az utolsó nagyobb harcoló alakulatról van szó). 

 

Elővigyázatosság követelménye 

 

Az I. Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglaltak alapján a műveleti tervezőknek, 

parancsnokoknak és a támadásokat végrehajtó személyeknek már a tervezési fázistól 

kezdődően a lehető legnagyobb körültekintéssel és elővigyázatossággal kell eljárniuk. 

Minden lehetséges módon meg kell győződni arról, hogy a támadási célpontot nem 

polgári személyek vagy polgári javak alkotják, hanem azok katonai célpontnak 

minősülnek.
26

 Ezzel kapcsolatban nemcsak egy autonóm fegyverrendszer szenzorai által 

nyert információra kell támaszkodni, hanem minden más, észszerűen elérhető 

hírszerzési információra, illetve az elérhető adatbázisokra. Amennyiben a támadandó 

katonai célpont kiválasztása megtörtént, következő lépésként a célpont 

megtámadásához „illeszkedő,” olyan hadviselési eszközök (fegyverek) és módok 

(alkalmazott taktika) kiválasztása történhet, amely révén elkerülik vagy a lehető 

legkisebbre csökkentik a támadás során bekövetkező járulékos kárt.
27

  

Az elővigyázatosság követelménye az egész műveleten átível, és nem fejeződik be a 

támadás megindításánál, ugyanis a támadástól el kell állni, illetve annak megindítása 

                                                 
23

 Collateral Damage Estimation Methodology. 
24

 Schmitt 2013. 19. o. 
25

 A NATO STANDARD AJP-3.9 rendelkezik arról, hogy az Észak-atlanti Tanács hagyja jóvá a 

járulékos kár megengedett mértékét valamennyi NATO által irányított művelet esetében. Ezt a 

jóváhagyott mértéket a célkiválasztási iránymutatáson keresztül SACEUR (Szövetséges Fegyveres Erők 

Európai Főparancsnoka) közli az összhaderőnemi parancsnokkal, aki ezt követően – a részére delegált 

hatáskör keretein belül – jóváhagyja a célpontokat, ideértve az egyes fegyvernemi parancsnokok részére 

történő hatáskör-delegálást (1-10. o.). 
26

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57 (2) a) (i) cikk. 
27

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57 (2) a) (ii) cikk. 
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után azt fel kell függeszteni, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a célpont nem katonai 

célpont, vagy különleges védelem alatt áll, illetve, ha a támadás a járulékos kár mértéke 

miatt nem felel meg az arányosság követelményének.
28

 Az elővigyázatosság 

követelményével kapcsolatban is szerephez juthatnak az autonóm fegyverrendszerek, 

elsősorban a támadás célpontját képező katonai célpont természetének megerősítése 

kapcsán, amely a megkülönböztetés elvénél tárgyaltakhoz kapcsolódik. A 

megkülönböztetés esetén egy célpont katonai természetének megállapítását végezheti 

egy algoritmus, míg az elővigyázatosság kapcsán ez a program által végrehajtott 

verifikációt, megerősítést jelentheti. Az autonóm fegyverrendszert mint hadviselési 

eszközt ugyanakkor a célkiválasztási folyamat során a katonai parancsnok választja ki, 

tehát nem a fegyverrendszer dönt önnön alkalmazhatóságáról, ezért a vonatkozó 

elővigyázatossági szabály egyértelműen a parancsnok számára ír elő kötelezettséget. A 

támadástól való elállás és a megindított támadás felfüggesztése szintén lefordítható 

matematikai nyelvre. Hiszen például, ha a támadás (pl. rakéta indítása) után észleli az 

operátor vagy pilóta, hogy (1) a célpont mégsem minősül katonai célpontnak, (2) a saját 

fegyveres erők védelme érdekében szükséges, vagy (3) a támadástól várható, korábban 

nem látható, becsült járulékos kár olyan nagy lenne, hogy a támadás aránytalannak 

minősülne, akkor bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy az eredetitől eltérő, más 

becsapódási pontra irányítsa a rakétát, amíg az még a levegőben van.
29

 Ugyanakkor ez 

az eljárás csak meghatározott precíziós lőszerek, elsősorban lézer irányítású bombák
30

 

és rakéták
31

 esetén lehetséges. Elméletileg megvalósítható az, hogy a célterület, 

kiválasztott célpont folyamatos ellenőrzése során az autonóm fegyverrendszerek is 

képesek legyenek az eltérés (aránytalanná vált támadás, saját fegyveres erők veszélynek 

való kitettsége) esetén a rakéta eltérítésére. Az elővigyázatossági elv álláspontom 

szerint mindig tágan értelmezendő, és magában kell, hogy foglaljon olyan 

követelményeket is, mint például a jogi tanácsadó folyamatos jelenléte
32

 a művelet 

tervezésétől kezdve egészen a támadás végrehajtásának és eredményeinek értékeléséig. 

Ezt kiegészítendő, indokolt a fegyverszakértők („weaponeer”) és célkiválasztási 

szakemberek („targeteer”) jelenléte is a folyamat egésze során. Föntieken túl a 

megfelelést erősíti a kombattánsok hadijogi oktatása is. Erről az I. Kiegészítő 

Jegyzőkönyv is rendelkezik, amikor előírja a szerződő felek kötelezettségét az 

egyezmények, valamint a jegyzőkönyvek vonatkozásában arra, hogy azok 

„tanulmányozását beiktatják a katonai kiképzési tervbe.”
33

 A megfelelő óvintézkedések 

ugyanakkor gyakorlatias módon értelmezendők, olyan technikai és műveleti 

szempontból megfelelő óvintézkedéseket foglalnak magukban, amelyek gyakorlatilag 

megvalósíthatók, tehát például egy államnak nem kell jobb fegyvereket beszereznie, de 

a meglévő fegyverarzenálból a lehető legmegfelelőbbet kell kiválasztania. Amennyiben 

egyetlen autonóm fegyverrendszer felel meg a követelményeknek a legjobban, mert 

                                                 
28

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 57 (2) b) cikk. 
29

 Schmitt et al 2018. 
30

 Pl. Paveway II, Paveway III vagy Laser JDAM GBU-54. 
31

 Pl. AGM-114 Hellfire. 
32

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 82. cikk. 
33

 I. Kiegészítő Jegyzőkönyv 83. cikk. 
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például annak alkalmazása jár a legkevesebb járulékos kárral és nincsen másik olyan 

fegyver, amely alkalmazásával az elérendő katonai célkitűzés kevesebb járulékos kárral 

lenne megvalósítható.
34

 

 

Következtetések 

 

Jóllehet az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása kihívások elé állítja a katonai 

parancsnokokat, operátorokat és kombattánsokat a célkiválasztási folyamat során, a 

fenti rövid elemzés alapján megállapítható, hogy bizonyos katonai célpontok támadása 

során, meghatározott körülmények megvalósulása esetén alkalmazásuk megfelelhet a 

nemzetközi humanitárius jog célkiválasztásra vonatkozó szabályainak és a legfőbb 

követelménynek: a polgári személyek és lakosság védelmének. Egy fegyverrendszer 

célkiválasztási szabályoknak való megfeleléséről nem a rendszer dönt, hanem már a 

célkiválasztási folyamat kezdetétől a katonai parancsnok. Álláspontom szerint nem 

ütköznek a humanitárius jog szabályaiba azok az autonóm fegyverrendszerek által 

végrehajtott támadások, ahol a személyi sérülés veszélye elhanyagolható (pl. sivatagi 

hadviselés esetén vagy a nyílt tengeren), tekintettel arra, hogy nincsenek polgári 

személyek a műveleti terület közelében. Ilyen esetekben a rendszer bevetése olyan 

földrajzilag behatárolható területen történik, ahol csak kombattánsok vagy az 

ellenségeskedésben közvetlenül résztvevő személyek vannak jelen.
35

 Az arányosság 

elvével kapcsolatban a megfelelést erősíti a lehetséges járulékos kár felső határának 

előzetes megállapítása, valamint az esetleges konzervatív erőalkalmazás, azaz a 

fegyverrendszer csak támadás elhárítására történő alkalmazhatósága (védekezés). 

Szintén megfontolandó az, hogy az autonóm fegyverrendszereket csak katonai javak, 

objektumok ellen vessék be, jogszerűen támadható személyek ellen ne (vagy csak 

akkor, ha polgári személyek jelenléte kizárt), tekintettel arra, hogy az emberi szándék a 

rendszer számára nem értelmezhető egyértelműen, tehát a védett személyek esetleges 

támadásából eredő személyi sérülés esélye magas lehet. Az új típusú hadviselés 

kihívásaihoz való alkalmazkodás egyes új fegyverrendszerek esetében elkerülhetetlenné 

tesz tehát bizonyos fokú korlátozást. Ahogy a kiberhadviselésre vonatkozóan a NATO 

kibervédelmi kiválósági központja elfogadta a Tallinn Manual-t,
36

 amely a 

kiberhadviselésre alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok összefoglalását adja, úgy a 

többi új fegyverrendszer esetében is szükség lehet egy magatartási kódex, multilaterális 

egyezmény vagy keretegyezmény elfogadására az alkalmazandó jogszabályi keret 

meghatározása, illetve a meglévő humanitárius jogi szabályok és elvek magyarázata 

érdekében.
37
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35

 Pl. egy Brimstone rakéta programozható úgy, hogy csak a meghatározott földrajzi terület elérését 

követően kezdi meg a célpontok felkutatását, hogy elkerülje a járulékos kárt. 
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 Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Second Edition, 

Prepared by the International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence, Cambridge University Press, 2017. 
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COMPLIANCE WITH TARGETING RULES IN CASE OF AUTONOMOUS 

WEAPON SYSTEMS DEPLOYMENT 

 

In the past few years, with the advent of drones and the development of autonomous 

technology, the operational deployment and especially the of autonomous weapon 

systems (AWS) in the targeting process has started to permeate military and legal 

thinking. With regards to AWS, the most important question to answer is whether these 

AWSs can comply with the requirements of International Humanitarian Law. These 

targeting criteria include the principle of distinction, the principle of proportionality and 

the precautionary requirement. The article enumerates the most important IHL 

conventional rules and juxtaposes these to the feasibility of autonomous decision-

making. On the basis of this assessment, the author concludes that notwithstanding the 

challenges posed by the deployment of AWSs during the targeting process, in case of 

restricting targeting to certain military objectives (objects and not persons) and to a 

certain operational area, circumstances may exist in which deployment of such weapons 

in an offensive manner can be regarded compliant with IHL and with the requirement to 

protect civilian persons and objects. 

 

 

 


