
ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 FKE regE 1 1 1

2 KTBETLE tsepaduB 2 1 3 1

3 KFTETLE tsepaduB 1 1 1

4 FTR tsepaduB 1 1 2 1

5 KMEV mérpzseV 1 1 1

6 KFMKJBENMZ konlozS,tsepaduB 1 *4 5 2 3 1 2 3 5 3 1 92 11

7 KTHENMZ erdnetnezS,tsepaduB 5 6 *1 2 5 3 5 7 1 2 2 83 91

8 KTZSVENMZ tsepaduB 1 3 1 4 1 *2 1 2 2 *5 1 1 1 22 01

:nesezssÖ 6 7 *7 *7 7 8 *8 6 8 7 6 *8 6 6 5 79 54

ttezeyleha,nesezssökosádaõlezA.tazoglodarsátatumebtlürekmenlügévlohalavah,tzailölej*,azzamlatrattakotazoglodttotujlegiótatumebilebózsatazálbátA:sézygejgeM
.gemajdatámázskotazoglodttotatumebnesegelynétarámtavor-kajídnölükasékáknum
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
ttezeylehmened

kotazoglod
amázs

egezssöótturbkajíD

1 akitilopmeledévsé-gásnotziB 6 1 1 1 3 1

ótturbsézeyleh.IzA
,tF-,000.05

ótturbsézeyleh.IIa
,tF-,000.03

ótturbsézeyleh.IIIa
.tF-,000.02

2
,atazsácrahkemenrevygeF

ketelevûmianotaksúrobáhmen
7 1 1 2 4 3

3
.ItenétrötakinhcetidahséakinhcetidaH

)somalliv(
6 1 1 1 3 1

4
.IItenétrötakinhcetidahséakinhcetidaH

)õlüper(
6 1 1 1 3 0

5
.IIItenétrötakinhcetidahséakinhcetidaH

)zsépég(
7 1 1 1 3 0

6 .ImelenétrötdaH 8 1 1 1 3 4

7 .IImelenétrötdaH 6 1 1 1 3 2

8 .IIImelenétrötdaH 6 1 1 1 3 3

9 .ImeledévsétezsédnerrátaH 8 1 1 1 3 2

01 .IImeledévsétezsédnerrátaH 7 1 1 1 3 1

11 akitamrofniianotaK 6 1 1 1 3 0

21 óicákinummokianotaK 7 1 1 1 3 2

31 akitzsigolianotaK 6 1 1 1 3 1

41 sétezevianotaK 6 1 1 1 3 1

51 tenétrötmeledévdnersémeledévdneR 5 1 1 - 2 2

:nesezssÖ 79 51 51 51 54 32

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2Hadtudományi Szekció



sé,-gásnotziB
akitilopmeledév

.I
-ygrát+
molatuj

nátloZisebeB
.ygdhf.r KTZSVENMZ .II

ódalahtánogázsrozaséóluynáriargázsroraygaM
sönölük,ierezsdómtezsépmescrezsótíbák

arniakokaséarniorehaletteniket

návtsIsóS.rD
.zela.r.áyn

sé,-gásnotziB
akitilopmeledév

.II retéPasodaK KTHENMZ .II

imladasrát,iakitilopanivogecreH-ainzsoB
kenétezylehianotak,igásadzag,kaniaynozsiv
irebmevon.0002a,esélekétré,esétnikettá

ttõlekosátzsaláv

feszóJtreppuR.rD
sutknujdaimeteyge.zela

sé,-gásnotziB
akitilopmeledév

.III leináDabasCrodáN KTHENMZ .III
egeresdahséajákitilopgásnotzibgázsrodévS

gikniajpanlõt-0991
feszóJtreppuR.rD

sutknujdaimeteyge.zela

sé,-gásnotziB
akitilopmeledév

jídnölüK
robáGrászidloB

.sdzs KTHENMZ .0002
ianotaksúrobáhmengésdévnoHraygaMA

)nebérkütakitilopgásnotziba(iatadalef
.zela.kmfeszóJiynádaP.rD

srátaknumõfsoynámodut

kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak

.I
jídnölük+

sámaTppaP
.ygrõ.km KTHENMZ .0002

sukitilanagésygeatékarimledévgélA
-pégótímázsasátísólavgemkenéjlledomcrah

levégéstígesmargorp

ólzsáLiattuR.rD
snecodimeteyge.zela.km

kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak
.II .sdzsabasCscávoK KTHENMZ .II

raygaMaagástlusogojtéltalukalasegelnölüK
nebgésdévnoH

kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak

ttotzsogeM
.III
jídnölük+

rodnáSizcóknuB
.ygrõ KTHENMZ .0002

atalágsziviasárrofõregésygeatékarimledévgélA
sélekétrérezsdnerzûtasékegésõtehelicraha

nebérküt

ólzsáLiattuR.rD
snecodimeteyge.zela.km

kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak

ttotzsogeM
.III
jídnölük+

návtsIhcirdeirF
.ygrõ.km KTHENMZ .III

keniegéssepéksámollárotákolóidárU86-TZS
isétevökléc,isétíredleflécõvélgema,asátívaj

esétzseljefkegéssepék

feszóJakzcoK.rD
ránatimeteyge.sdze.áyn

kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak
jídnölüK

ólzsáLrelgnaG
.sdzs KTHENMZ .II

isétezevséõzlejerõleiarok,õtíredlefitezlédeF
atalatzsapatkusázamlaklatnimalav,kerezsdner

feszóJermIygandaH.rD
snecodimeteyge.zela

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak
jídnölüK .ygdhfaerdnAygaN ENMZ

KFMKJB
.0002

ségikniajpanesédõljefaigólonhcet-htlaetSA
erégésynekévet-crahigéldazázs.12aasátah

aluyGirávÓ.rD
ránatimeteyge.vzst.sdze.km

.zelafeszóJsáyluG

kemenrevygeF
súrobáhmen,atazsácrah

ketelevûmianotak
jídnölüK .ygrõnávtsIagraV KTHENMZ .I

kanásázamlaklaketelzsékdíhzéhen3-MMTA
õtmeretekébséótratnnefekébaiagássotájas

nárosasátagomátikazsûmketelevûm

robiTscávoK.rD
sutknujdaimeteyge.zela.km

séakinhcetidaH
.Itenétrötakinhcetidah

)somalliv(
.I .sdzsrobiTialazS KTZSVENMZ .II kerezsdnerõremsileftárab-negediirétcraH

tlosZgiaH.rD
snecodimeteyge.zela

séakinhcetidaH
.Itenétrötakinhcetidah

)somalliv(

.II
jídnölük+

.ygrõ.kmermIhtóT KTZSVENMZ .II
aiegésõtehelisázamlaklaséakitpo-laPA

nebközökzseiakinhcetidah
ólzsáLaynáV

sutknujdaimeteyge.zela.km

séakinhcetidaH
.Itenétrötakinhcetidah

)somalliv(
.III .ygrõsámaThtóT KTZSVENMZ .II

isétnekkösckenégésõtehtíredlefkevûmrájcraH
iegésõtehel

rodnáSssaV.rD
snecodimeteyge.ygrõ

séakinhcetidaH
.Itenétrötakinhcetidah

)somalliv(
jídnölüK adnileMscákaT ENMZ

KFMKJB
.VI

séközökzseõlzökríhúmurtkepstrózsA
kiesédrékisétíredlefiakinortkeleóidár

ólzsáLaynáV
sutknujdaimeteyge.zela.km

séakinhcetidaH
.IItenétrötakinhcetidah

)õlüper(
.I

szálaBrelleB
szálaByavroM

ENMZ
KFMKJB

.VI
iletivtá)õtezev-pégõlüper(rotárepozA

esizílanattotagomátleppégótímázskenéynévggüf
sojaLiynáduL.rD

sutknujdaimeteyge.zela.km

séakinhcetidaH
.IItenétrötakinhcetidah

)õlüper(
.II

tlosZólzsinazS
.ygdh

ENMZ
KFMKJB

ttezgév
õynreõtjekenégésygeóllázselójahrûzujozSA

erezsdner

ólzsáLóbazS.rD
sutknujdaimeteyge.zela.km
.sdzekm.áynaléBiraygaM.rD

cnirõLibmoD
rodnáSylétsaK

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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séakinhcetidaH
.IItenétrötakinhcetidah

)õlüper(
.III

cnereFisokaB
robáGasuS

ENMZ
KFMKJB

.VI
iakitzsongaidségzerûmótjahW053-DTGA

iesérém

ólzsáLóbazS.rD
sutknujdaimeteyge.zela.km

dégesránat.yge.ygrõ.kmólzsáLsavaK
ygröyGkáteP.rD

snecodimeteyge.sdze.km.áyn

séakinhcetidaH
.IIItenétrötakinhcetidah

)zsépég(

.I
jídnölük+

.ygrõóttOsoriP KTZSVENMZ .III
raygaMaasátísonozakevûmrájpéG

léngésdévnoH
yloráKiynáscruT.rD

ránatimeteyge.sdze.km

séakinhcetidaH
.IIItenétrötakinhcetidah

)zsépég(
.II

alittAscinoloK
.ygrõ.km KTZSVENMZ .II

esétevmázskanásátállerezsõlkotapascA
lledomsepégótímázsûtelélmezsrezsdner

lavásázamlakla

rodnáSzcnabaL
dégesránatimeteyge.ygrõ.km

sonáJleygneL
sutknujdaimeteyge.ygrõ.km

séakinhcetidaH
.IIItenétrötakinhcetidah

)zsépég(
.III nátloZykzcinmaJ KMEV .V lóbdazázs.IIIXakeygehlíynõzejgnariazaH

sonáJikézsroB.rD
sutknujdaimeteyge

séakinhcetidaH
.IIItenétrötakinhcetidah

)zsépég(

-ygráT
molatuj

rodnáShesC ENMZ
KFMKJB

.VI dálascrevygefzsévölûynémtísejletyganDRÁPEG
snecodialoksiõf.zela.kmólzsáLósceF

.kmsonáJleygneL
sutknujdaimeteyge.ygrõ

.ImelenétrötdaH
.I

jídnölük+
nátloZrotzsáP KTHENMZ .II nab-8481esézevrezsgésrõtezmeNidosrobA

sámaTynákisC.rD
snecodimeteyge.zela

.ImelenétrötdaH .II nilataKsodlosZ KTZSVENMZ .II
-ökséerettáhatascõtnödttovívmengemygE
.5sutzsugua.9481,gerõzS-degezSieynémzektev

.ImelenétrötdaH
.III
-vynök+
molatuj

vátzsuGhtóT
.sdzs.rõh KTHENMZ .II

iekscibóipátcrahgásdabazsse-94/8481zA
etezöktü

sámaTynákisC.rD
snecodimeteyge.zela

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.ImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

ókidlIarokizC
ENMZ
KFMKJB

.II XatezevrezsdahraygaM X– nabdazázs.V snecodialoksiõf.zelacnereFinazS.rD

.ImelenétrötdaH jídnölüK õszeDréD KTBETLE .V
kámélborpisézevrezS.ettöjertéltsetdahikazsézA

nájóludrof94-8481kocradukianotaksé

trebóRnnamreH.rD
sámaTynákisC.rD
snecodimeteyge.zela

.ImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

aerdnAsiK
ENMZ
KFMKJB

.II
návtsI.IetezevrezsdahséeygüdahgázsroraygaM

néjediasádoklaruylárik
cnereFinazS.rD

snecodialoksiõf.zela

.ImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

notráMrésõT KTBETLE .V
icnáziB.).3rebmetpezs.368(tezöktüinosropA

nabdazázs.XIasélesivdah
dránéLnávtsIraygaM

sutknujdaimeteyge

.IImelenétrötdaH
.I

jídnölük+
retéPkiliB KFTETLE .0002

aylátzsodahsolécnáp.2thcamrheWA
391( 1–5 )049

dégesránatialoksiõfretéPyazcnorpaK

.IImelenétrötdaH .II alittAagraV KTHENMZ .VI
tnazsedigél.101A.aidnamroN.60suinúj.4491

nopan”D„aegésynekévetylátzsodah
abasChtávroH.rD

snecodimeteyge.zela

.IImelenétrötdaH .III retéPygaN KTHENMZ .II
zaegésynekévettroposccrah-repiePA

nebkennedrA
abasChtávroH.rD

snecodimeteyge.zela

.IImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

szálaBecneB KTHENMZ .VI 2-Vsé1-V:kerevygefadosC
abasChtávroH.rD

snecodimeteyge.zela

.IImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

abasCregreB
.ygrõ.km

KTHENMZ .II telrésíkkidosámA
abasChtávroH.rD

snecodimeteyge.zela

.IIImelenétrötdaH
.I

jídnölük+
robáGihtóT KTHENMZ .II gásjÚirobáTilsymezrPA sutknujdaimeteyge.ygrõsámaTygaN

.IIImelenétrötdaH
.II

jídnölük+
tlosZscávoK

.ygrõ.rõh
KTHENMZ .0002 iatalatzsapatitezsévûmdahúrobáhinátzsinagfazA

abasChtávroH.rD
snecodimeteyge.zela

.IIImelenétrötdaH
.III

+ -vynök
molatuj

retéPakzsáhorP KTBETLE .V
teméniakirfazasátállegeresdahségásadzagidaH

ttalaúrobáhgáliv.Izanokotamrayg
sutknujdaimeteygerobáGrúB.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.IIImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

tlosZiséllI
ENMZ
KFMKJB

.III
séimledévgélúrobáh-löbÖ.IIA

iatalatzsapatõlüper
snecodialoksiõf.zelacnereFinazS.rD

.IIImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

.ygrõalittAlárK KTHENMZ .II etenétrötderzerÕtsepaduB.23HMA

.IIImelenétrötdaH
-vynöK
molatuj

atloraSvorteP KTZSVENMZ .II
séreltiHflodA…akitzsávzsateygetludrofsé…

ieynémlürökkanásátujarmolatahtráPicáNa
sutknujdaimeteyge.ygrõsámaTygaN

sétezsédnerrátaH
.Imeledév

.I

cnereFsetnezS
.slz.rõh

fótsirKiakaB
.rõhretéP

KTHENMZ .III,.VI nebérkütnegnehcSetezirõrátahgázsroloynapS .zela.rõhólzsáLiyglövláP.rD

sétezsédnerrátaH
.Imeledév

.II
sonáJierdnezS

.mröt.rõh
KTHENMZ .III

ketelrésíkigássokliygnözasékogássokliygnözA
sésosátavihgésrõrátaHaatalágszivvítkejbo

nebérökaynámollásesédõzrezs
.zelaénsámaTóbazS.rD

sétezsédnerrátaH
.Imeledév

.III .mrötretzsEsziróF FTR .VI
kanásárájlesékenégésynekévetgésrõrátaHA
sözöknévolzs-raygamakenkeylémezs,ejdner

néteseeletévtá-sádatáõnétrötnorátahmallá
sutknujdaialoksiõf.zelacnereFssaV

sétezsédnerrátaH
.Imeledév

jídnölüK
aerdnArentnuK

.slz.rõh
KTZSVENMZ .VI

isátratnneFisátállEgásótagzagIrõrátaHA
lõt-9891esédõljefkenétezevrezssékenérezsdner
iaynárisegéstehelsétzseljefibbávota,gikniajpan

nátloZsayggaF
snecodialoksiõf.zela.km.rõh

sétezsédnerrátaH
.Imeledév

jídnölüK .ygdh.rõhkelEhtóT KTHENMZ .0002
teméNasékomallÁtlüseygEiakiremAzA

,iõzmellejkenétezirõrátahgásasrátzöKigéstevözS
nebtezirõrátahraygamaiasánovótahlátpada

.zela.rõhólzsáLiyglövláP.rD

sétezsédnerrátaH
.IImeledév

.I
jídnölük+

feszóJizcóksarD
.ygrõ.rõh

KTHENMZ .II
õnétrötzehrezsdnersóicámrofniinegnehcsA

kezeséieletétlefigésrõrátahsázokaltasc
iegésõtehelisétzseljef

ólzsáLstivogisZ
sutknujdaimeteyge.zela.rõh

sétezsédnerrátaH
.IImeledév

.II
-ygrát+
molatuj

rodnáSygaN
.ygrõ.rõh

KTHENMZ .0002
aiatalatzsapatséiaylábazskosárájleisátísatuikA

ivé.3991zanogásótagzagIrõrátaHirotábríyN
gikniajpanlõtésépélabylátah.vt.IXXXL

airáMsumeD.rdénhtóT
sutknujdaimeteyge.zela.rõh

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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sétezsédnerrátaH
.IImeledév

.III
cnereFanraB

.ygrõ.rõh
KTHENMZ .0002 lekkelejOTANerezsdnerlejgésrõrátaHA

cnereFiscáproH
dégesránatimeteyge.zela.rõh

sétezsédnerrátaH
.IImeledév

jídnölüK
.rõhalittAtniláB

.ygrõ.km
KTHENMZ .II

gésrõrátaHamargorpótatkosepégótímázS
a,erézsérynámolláõlezekléveltú

erésétzseljefketeremsiisátísonozaylémezs
)sátísonozaylémezs(

ygröyGygaN.rD
ránatimeteyge.sdze.rõh

ólzsáLstivogisZ
sutknujdaimeteyge.zela.rõh

akitamrofniianotaK
.I
-vynök+
molatuj

retéPyakizcraB
ólzsáLirahiB

ENMZ
KFMKJB

.III
kenésétlötlefsizábtadarezsdnerõrémynekézréyleH

asátísólavgemiakizif
feszóJanraB

snecodialoksiõf.zela.km

akitamrofniianotaK .II retéPzcnirõL FKE .VI
.IIakegésygeigélevtellisolécnápidlöfzarázS

nabúrobáhgáliv
rodnáSógroF
feszóJirázoK.rD

akitamrofniianotaK .III
alittAnéytsebeS

.ygrõ
KTHENMZ .II

aetenétrötsázamlaklaiakinhcetsátímázsA
891(léngésrõrátaH 1–9 )999

ólzsáLstivogisZ
sutknujdaimeteyge.zela.rõh

óicákinummokianotaK
.I

jídnölük+

.zela.kmaléBiynáD
rodnáSraygaM

.ygrõ.km
KTZSVENMZ .0002

ianotaksérezsdnersóicákinummokARTETA
iegésõtehelkanásázamlakla

sólkiMrodnáS.rD
snecodimeteyge.sdze.áyn

óicákinummokianotaK .II
arescuKénraygaM

.ygdhf.kmakirE
KTZSVENMZ .I

raygaMaiegésõtehelsételeygüleftazóláhA
lánátaláglozsódaríHgésdévnoH

yloráKetekeF
sutknujdaimeteyge.zela.km

óicákinummokianotaK .III
.kmsólkiMakóH

.ygrõ
KTZSVENMZ .0002

aiesédrékkanágásnotzibkotazóláhúléctráZ
nájpalaatalágszivtazóláhARTET

yloráKetekeF
sutknujdaimeteyge.zela.km

óicákinummokianotaK
-kélmE
ygrát

abasCiaynaraB
ENMZ
KFMKJB

.III asátílnosahezssökerezsdnerAMDCséMSGA
snecodimeteygesojaLygaN.rD

ótagllah-DhPtnáróLsakraF

óicákinummokianotaK
-vynöK
molatuj

ylegreGrokuzC
.slz.rõh

ENMZ
KFMKJB

.VI
ttozamlaklanabásádaríhóidárgésrõrátaHA

kosámollásizáb
.hvo.ygrõ.km.rõhrobáGigezsráV

tazogaT sézeyleH
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