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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS mb. Katonai repülési dékánhelyettes, egyetemi docens, hivatásos 
katona, ezredes

SZAKMAI TAPASZTALAT

2019. 07. 01.–jelenleg mb. Katonai repülési dékánhelyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Kilián György út 1., 5008 Szolnok (Magyarország) 
https://hhk.uni-nke.hu/ 

Az Egyetem szolnoki telephelyén folyó oktatási, tudományos-kutatási, adminisztrációs és katonai 
szolgálati tevékenység vezetése, irányítása, szervezése, fejlesztése.

A Szolnokon működő tanszékek képzés- és  tananyag-fejlesztési, valamint pályázati 
tevékenységeinek koordinálása, nemzetközi és hazai kapcsolatainak gondozása.

Az Állami Légiközlekedési alapképzési szak szakfelelősi feladatainak ellátása.

A Katonai Üzemeltetés alapképzési szak, Repülésirányító specializáció specializáció felelősi 
feladatainak ellátása.

A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék légi-vezetéssel és katonai repülésirányítással, valamint 
légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyainak oktatása.

Tevékenység típusa vagy ágazat Felsőoktatás, honvédelem 

2016. 07. 01.–2019. 06. 30. Intézetigazgató, egyetemi docens
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Kilián út 1., 5008 Szolnok (Magyarország) 

A Katonai Repülő Intézet oktatási, tudományos, kutatási és katonai tevékenységeinek vezetése, 
irányítása, szervezése, fejlesztése.

Az Intézet pályázati tevékenységének irányítása, koordinálása.

Az Állami Légiközlekedési alapképzési szak szakfelelősi feladatainak ellátása.

A Katonai Üzemeltetés alapképzési szak, Repülésirányító specializáció specializáció felelősi 
feladatainak ellátása.

A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék légi-vezetéssel és katonai repülésirányítással, valamint 
légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyainak oktatása.

Tevékenység típusa vagy ágazat Felsőoktatás, honvédelem 

2015. 10. 11.–2016. 06. 30. mb. Intézetigazgató, egyetemi docens
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

A Katonai Repülő Intézet oktatási- , valamint tudományos és kutatási és katonai tevékenységeinek 
vezetése, irányítása, szervezése, fejlesztése. 

Az Intézet pályázati tevékenységének irányítása, koordinálása.
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A Légiközlekedési- és a Repülésirányító specializációk felelősi feladatainak ellátása.

A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék légi-vezetéssel és irányítással, valamint légiforgalom-
szervezéssel kapcsolatos tárgyainak oktatása.

Tevékenység típusa vagy ágazat Felsőoktatás, honvédelem 

2008. 02. 01.–2015. 10. 10. Tanszékvezető, egyetemi docens
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi- majd Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

A Bolyai János Katonai Műszaki Kar, majd a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai 
Üzemeltető Intézet Katonai Repülő Tanszék állományában.

A tanszék tudományos és kutatási, valamint oktatási tevékenységének vezetése, irányítása, 
szervezése, fejlesztése.

Légiközlekedési szakirány felelősi feladatok ellátása.

Légi-vezetéssel és irányítással, valamint a légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyak oktatása.

2002. 08. 01.–2008. 01. 31. Tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Repülő- majd Légierő Műveleti 
Tanszék 

Részvétel a tanszék adminisztrációs és oktatásszervező tevékenységében.

A repülésirányító szakirány differenciált szakmai tananyaga fő tárgyainak oktatása.

Tantárgyfelelősi feladatok ellátása.

1998. 02. 15.–2002. 02. 15. Szakcsoportvezető, egyetemi adjunktus
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Légierő Műveleti 
Tanszék 

A Légierő Műveleti Tanszék szolnoki Repülésirányító szakcsoportjának vezetése, a szakcsoport 
adminisztrációs és oktatásszervező tevékenységének vezetése és irányítása.

A Repülésirányító szakirány differenciált szakmai tananyaga fő tárgyainak oktatása.

Tantárgyfelelősi feladatok ellátása.

1996. 09. 01.–1998. 02. 14. Hivatásos katona, főiskolai tanársegéd
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szolnoki Repülőtiszti Főiskolai Kar Repülésirányító 
Tanszék 

A vadászirányító differenciált szakmai tananyag alapozó tárgyainak oktatása.

Szakmai előmeneteli- át és továbbképző tanfolyamokon a légi-vezetéssel és irányítással, valamint a 
légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyak oktatása.

Szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztés, korszerűsítés.

Tevékenység típusa vagy ágazat Felsőoktatás, honvédelem 

1985. 08. 31.–1996. 08. 31. Hivatásos katona, szakoktató
Kilián György Repülő Műszaki Főiskola Repülőgép-vezető és Megfigyelő Szaktanszék 

Szakmai előmeneteli- át és továbbképző tanfolyamokon a légi-vezetéssel és irányítással, valamint a 
légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyak oktatása.

Szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása.

Szimulációs gyakorlatok kidolgozása, szimulátor berendezések üzemeltetése.

Tevékenység típusa vagy ágazat Feelsőoktatás, honvédelem 

TANULMÁNYOK

1998. 09. 01.–2004. 03. 22. Doktori, PhD
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Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest 

Főbb tantárgyak/ismeretkörök: 

Hadtudomány, Katonai stratégiák - katonai elméletek, Légierő elméletek, Korszerű harci repülőgépek 
és helikopterek, Tudományos kutatómunka alapjai.

1998. 07. 20.–1998. 12. 11. Angol nyelvtanfolyam
Ecole de langues des Forces canadienns, Saint-Jean sur Richelain (Kanada) 

Angol Stanag 3222

1994. 09. 01.–1996. 08. 26. Egyetem/ okleveles hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Légvédelmi és Repülő haderőnemi fakultás, Budapest 

Főbb tantárgyak/ismeretkörök:

Haderőnemek műveletei, Légi vezetés- és irányítás elmélete, NATO légi hadműveletek tervezése, 
Vezetés- és szervezés elmélet.

1993. 09. 01.–1994. 08. 27. Harcászati repülő törzstiszt
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Budapest 

Főbb tantárgyak/ismeretkörök:

Repülő- és légvédelmi fegyvernemek harcászatai, műveletei, Harcászati-, és csapatrepülő harcászat, 
Rádiótechnikai és légvédelmi rakéta harcászat, légi hadműveletek tervezése- és vezetése.

1981. 08. 26.–1985. 08. 20. Főiskola/okleveles vadászirányító-megfigyelő tiszt; Általános iskolai 
orosz nyelvtanár
Kilián György Repülő Műszaki Főiskola, Repülőgépvezető és Megfigyelő szaktanszék, 
Szolnok 

Főbb tantárgyak/ismeretkörök:

Vadászirányítás elmélete és gyakorlata, repülő csapatok harcászata, repülő- és légvédelmi rendszer-
technika, pedagógia, pszichológia, orosz nyelv és irodalom tanításának módszertana.

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Idegen nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

orosz A1 A1 A1 A1 A1

XC III-15/198, felsőfok "C" típusú szakmaival bővített, 1985.07.15. 

német A1 A1 A1 A1 A1

585/4560-65/1994, közép "C" szakmaival bővített, 1996.02.16. 

angol B1 B1 B1 B1 B1

közép "A" 25678, 1993.06.18.; 
 NATO Stanag 3222, 1998.12.10 

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret   

Kommunikációs készségek Jó előadó és kommunikációs készség, melyet oktatói munkakörömben és vezetői pozíciómban 
folyamatosan használok.

Szervezési/vezetői készségek Intézet, tanszék és szakcsoport-vezetői beosztásokban elsajátított szervezőkészség, vezető-irányítói 
rutin;
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felsőoktatási- és képzésszervezői feladatokban szerzett gyakorlat és nagy rutin;

tudományos konferenciák és szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában szerzett 
tapasztalat (elnök/társelnöki és szervezőbizottsági feladatok ellátása konferenciákon több 
mint 12 alkalom);

pályázati vezetői (projekt szakmai vezető, alprogram vezető, kiemelt kutatási terület vezető) 
tapasztalat.

Munkával kapcsolatos készségek Barátságos attitűd, jó beszéd- és kommunikációs készség;

nagy munkabíró képesség, jó csapatszellem és alkalmazkodási képesség;

légi vezetési és irányítási eszközök kezelése, alkalmazása, és az azokhoz kapcsolódó oktatása;

katonai légi járművek alkalmazásának oktatása;

pilóta nélküli légijárművek katonai alkalmazási kérdéseinek oktatása;

modern oktatástechnikai és szimulációs rendszerek alkalmazása és azok oktatása.

Digitális készségek ÖNÉRTÉKELÉS

Információ-
feldolgozása

Kommunikáció
Tartalom

létrehozása
Biztonság

Probléma-
megoldás

mesterfokú
felhasználó

önálló felhasználó
mesterfokú
felhasználó

önálló felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat 

ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítvány;

MS Office eszközök magas szintű ismerete;

Grafikai és WEB-szerkesztői alkalmazások ismerete;

Internet alkalmazói szintű felhasználása;

SOLARIS Os alapfokú ismerete;

uGCs Pro szoftver alkalmazói szintű felhasználás.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Kutatási terület ▪ A pilóta nélküli légijármű rendszerek (Unmanned Aircraft systems - UAS) alkalmazásának 
biztonsági aspektusai.

▪ A légiforgalmi szolgáltatás (Air Traffic Management - ATM) rendszerében megvalósuló folyamatok 
tudományos feldolgozása.

▪ Szimulációs technológiák a légiforgalmi irányításban.

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=6545

Publikációk https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10020939

Pályázati tevékenység ▪ 2012-2014: A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 számú „Kritikus infrastruktúra védelmi 
kutatások" pályázat (ÓE-NKE 989 MFt), "Adatintegráció" alprogram szakmai alprogram (120 
MFt) vezető és alkalmazott kutató.

▪ 2012-2014: A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 számú „Kritikus infrastruktúra védelmi 
kutatások" pályázat "A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásának légiközlekedés-biztonsági 
aspektusai" kiemelt kutatási terület (120 MFt) vezetője és alkalmazott kutatója.

▪ 2016-2020 a GINOP-2.3.2-15-2016-00007 „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó 
interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési 
hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” című pályázat (755 MFt), projekt 
szakmai vezetője és alkalmazott kutatója (légiközlekedési szakértő).
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Szakértői tevékenység ▪ 2000 ATC szimulátor fejlesztési tervjavaslat a LETVIS radar-szimulátor rendszer-fejlesztési 
projekthez.

▪ 2014 részvétel „Az MVM Paksi Atomerőmű ZRt. fizikai védelmi koncepciójának kidolgozása légi 
scenárió kezelése érdekében” című kutatásban.

▪ 2015 részvétel „A paksi atomerőmű telephelye felett elhelyezkedő tiltott légtér méretének 
felülvizsgálata” című tudományos tanulmány elkészítésében. 

Tagságok ▪ 1999-2000 ZMNE Ideiglenes Intézményi Tanács, tagja;

▪ 2000-2001 Magyar Szárnyak Baráti Kör, tagja;

▪ 2004- Honvéd Vezérkar, Fegyvernemi Állandó Munkabizottság, Légi-vezetési szekció, tagja;

▪ 2006- MANS-2006 (Military Aeronautical Services) és a MANS-2010+ program, oktatási 
munkacsoport, helyettes vezetője;

▪ 2008- A Repülőszakember Képzésért Alapítvány, kuratórium tagja;

▪ 2008- Repüléstudományi Közlemények című on-line folyóirat szerkesztőbizottság, tagja;

▪ 2009- Repüléstudományi Közlemények című on-line folyóirat, Légiközlekedés, légierő alkalmazás 
rovat, rovatvezetője;

▪ 2011- Az MTA DAB JNSZ M-i Szakbizottság Repüléstudományi munkabizottság, társelnöke;

▪ 2011- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ideiglenes Szenátus, tagja;

▪ 2012- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szenátus, tagja;

▪ 2013- Magyar Hadtudományi Társaság, Légierő Szakosztály, tagja;

▪ 2014- A Hadtudomány című folyóirat, szerkesztőbizottság, tagja;

▪ 2016- A MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály köztestület, tagja.

Elismerések ▪ Haza szolgálatáért érdemérem bronz fokozat;

▪ Tiszti szolgálati jel III. fokozat;

▪ Tiszti szolgálati jel II. fokozat;

▪ Tiszti szolgálati jel I. fokozat;

▪ Árvízvédelemért szolgálati jel (2 alkalommal);

▪ Szolgálati érdemjel ezüst fokozat;

▪ Szolgálati érdemjel arany fokozat;

▪ ZMNE Kiváló Oktatója (2 alkalommal);

▪ Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel;

▪ Magyar Hadtudományi Társaság emlékplakett;

▪ Zrínyi Gyűrű elismerés.
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3k3xQsYsCCzmYLgABQox6c9K5cU6jXLBFwstWdVrupQaLpklyzASqMRjHVu319fy9a8YvLmS7nkn
lYs7kkk1peIPFEviOWImF4Y48koX3DOevT6ViSHCfWtMPT9nCz3Jlq7lSZutd/8ADizAtJrphy74
B9hXnsh716n4elTRPBwupB/qoTKR6k9B+ZFdVNdTOexnfEnxKxSPQrZ/3aESXJB+8/ZfwHP5elef
wqUtcnq5yfpSXU019eySysXllcszHuSef51JKRgAdAMCspO7HFWRVk701CUIYHkcilfk4o5wfpSW
jGz6O0Vmv4oXP3fLV2P1FYnxJ8TDStNGlWr4u7pPnKnmOL/E4x+daun6ha+HvBcV9dH5YoEJHd2I
GFHua8Q1bUrnV9Snv7pt00zbm9AOwHsOldE5GUI6lE0lKTimk1kzU6vwDo8ep68LmYK0Fntchv4n
Jwg/Pn8K9lY9gSSBySevvXz3pupXumT+baTvGSQWUHhsdM+vWtH/AIS3xAeRqkn02Kf6VwV8NOpL
mTNYySR7bIV4Q4AqtcblVVjA81znd/zzUdW/XivGJfFmvrG7nUct1yYlz/8AWqOHx1rylxPOs8bo
UKlQvH1ArGODnF3Kc0y/8QNdXUdTWxtW/wBGtxjjoTXLRjHFRjdJI0jnLMck4qdBivTirKyMR4pR
15pKDVBcWj86TjNLQAUvbikox+dMBfrSUUlIAzTWOO1KT1pF5bJ6UAOA2r1ozSHr1ooAUfWikooG
fUNFJRUmQtFJRQA6vn34i3Ju/GuoAHhHEQ/AYr6BHUV84eIsy+MdQLdRdSE/nQVEq4Awo6DAqsxJ
bJ55qyOTk1WkGHP1plAPTFKeAOOaQdOaXGWxQBLAMAk96dMeMU5AAAPSopj6UICKCB7u8ht41LNK
4QAe5r0rx7s0bwtp+lI37+5bzJSOyIOB9MkflXIeCbcXHiu2ZhlYQ0p+oHH860/iHdm+8SiLPywQ
qg9ieT/Or2hchu8jkoUADSH6CmOc96mkYYCr0FV2PBrEsjOM8mnKuTgdzim9TU0KbjuPQGmgsdf4
v8RHUjb6bbv/AKHZrjI/jkxgt9B0H4+tcqx/Ohjx14pma0buJaICRQBmkAyalUYFIYBeMGn7RjNC
jvVO7uTkxRn6kUgG3E4kk2J0Hf1pEA7ioo1qdFosA9QMCpMU0ClzTAX0FKKTrQaAF60Ck9KXt1oA
Wik+nSl9gaAENIaU/WmMcUwEYnpTwMKB3piDJye1OJ5pAFFFFMBaKTiigD6gopM0VBmLRSUUAJLK
IYXlPRFLflzXzbc3DXmp3t2/WZyxx7nNfQ+rTeTo97L/AHIHP/jpr5zT/V5PViTTKiPQc5qC4GJm
4681YjqK6GJVPqKZRDnipIwM5qNQSRUwGBikBIuACc1WmbrVgnCVTlbrTA6/4cW7S6rdSKMnYqA/
U/8A1qzfE063HiTUJFbcnnlQfUDj+lbvgq4GkeEdW1Y/fUsEP+0AAv6kVxjHnLHJ7k1U9IpER+Js
jbHOT+FRMae3NRN35rEsEVnfaO9W+FUKOgqOFNibj95v0FDHPerSACfSkAzQKcBTAVVqTAzikUcV
XubkRjYh+c9/SkAXdztHlRn5u59KqIh6mhE5yeSepNTquBRuAKtSAYoA9qWmAo6UtJR0oQC96BSZ
o70AOoBpKPpQA6k/GjkZNJmmAE1Gx4p5PvUTfMQPWkBIgwo9aWjtRQgDBpaT2paYCiikooCx9O5o
ptLUGQ6kpM0maBmZ4lJHhnU8f8+z/wAq+f2GCFH8IxXvfimZYfC+pOx48ggfU8V4PHBczEPHbTMr
EAOEO0nPrj2P5UnJR3LihSGQRkodjlgG9SOv8xUN1yFNdL4m0pbV7C1s7eWX7LbkyyLG3JY9z9a5
mRxJDvHQ8ilTqc6uXKPK7DIx3qT0pkfvTl5NWSOc/JiqUp61blPGKpS/pQgOkmu/s/gLTbFTg3Vy
8rf7qn/HH5ViucnIOadczmQ2EGflgtVA+pJY/wAxUTnilN3YoqyGnHWiJA8mT0HWm8k4HJPSp9oj
Tb37/WkhiO2aZ1pD15pQKsBwGKeo5FNFNnnEK7Ry5HA9KQCXNx5Q2Jy5/SqiRn7xPJ70qISdzHJP
Wui8J6JFreqyQznEMUJkOX2AnIVQWPQEmjzGk27IwlXFPxXrNz8NdGMrBGuYccbVmDgH2JHNUrj4
Z2qqvlXtwoZHcM7RkfL2xweSevSsKeJhObgjR0JpXZ5pRmup1LwNe6ZMsE11D5pQOygHC56ciqkH
hDUZxKY3h2xoXZiTx+nvWntIuXLfU1eCrKHtHHQws96TNdxY/C3Wb+MbLi2jmKB/Lk3Dg/7QBHek
uPhP4rh+7a28wHeO4H9cVrY5Lo4nNFbcvg/XopWiOnOzKcHY6sM+mQajk8Ka9CpZtKucf7K7v5U1
CT2RLnFdTI96XNPmt57Zik8MkTDs6FT+tR5/Ok1YpO44mkpKCfekMa1NjyXJ9KVzgURY2Z70APo6
UmaKAFpRSUdqAFooH1opjPpqlzTM0uakxHZpCaTNJmgDnPGiy3elw6VCuXvplRiDjbGvzO35D9ah
njhsrSC2h+RYlARVPQdPx9Kz/iJeX1gNNubCRkkVpAcJnggdfT0rhj4z1k/fFu7dQdg4OR1z9P1r
ir0alSd1sjopyiken3hFh4bvb8yBybRz7j5Tj9a8NiGLVAf7orcu/F2v3mly6dJMv2eRPLZQij5f
TNYpwqgdPT3qsLQlSvzdRzmpWsNWpEqMdc09eK6yBspqlKatSHrVOY8UCJLdi8juT2A/z+VSsR68
VBaf6sk55NTcs2AOSeKgB8I6ueg6UMcnrTmwoCr24qP8atAA56mngdqQLRJIsKbj17D1p7AEsqwp
nqx+6KqKrM5ZjkmhQ0jl35JqdVA60gAKADXoHwutJ57q+MEcDsfKUCdSUOCWIOB/niuBOO3Wu4+H
vijSfDrTrqhkUPKsiMkW7BA9Rz60C6HrbaHqGTh7frkAEj+lZV9bXUFxJDLaWrFoQmUYhpBuyQTj
npx9KlX4reFHP/H+y/70L/4VhXHj/wAOy6uzx322MuGM5RuCB6EcjnHasadCFOXMi51Jzjysuan4
P1K6uzPaR26QMq7IzIQV4HHIqOz0q+0SG6+1SS20kqgJ5GJC6g/MOP510dt488M3IURava5PZn2n
9apeINbtLiNRbXUMq+W7qInDMSBz0PAAOfwqlSgp8x1Sx9aVH2PQvaJqkMRmaUPCJG3BJE5H1Yde
K2jq9mYyVnTIBwCcfrXFQzwupaNhsJyuG3D8D6d6keVduA3PTgZP5d69FUYuN7niyry5+Wwr3yXF
04MiKQ/3E4A6dCecfTrVkMD0Iqiz7ba9B+z/AHVUq5DS849ulZSFQcrx9DSp4hQVrGGJTjNJjvGU
ixeGb6TYjMQsYY9Rkj/DivGga9S+IbRW2hQxIk8czgby5O2QYzkA8dcV5WDWFSanK6PQopqCTH5p
DRzSGszQjkPYd6kXAGKhPMgFSjB70DHfj+lKBRiloAMehopOtHFADuaKSigZ9L5opuaM0jEcfrRm
m5pM0Actrtx59/IuT5cCbAASMufp+FZUunRzlUMUcrOyoodA2SfwqLxrqMei6pDHb2iSGZDLLukZ
TnPbFYkXjaO3DS/YZ/tKRt5H71WRXxgE8A4Gc0izG8QGzXX72OwiWO2jk8pAnQlRgsPqQaxZTvuQ
OyD9T/8Aqp8asEUMSW6kn+tRxkOzOOjMcfSmUPxxQDgUHhse1JnGRQAx+lVJqttnFU5uhoAfDxEo
9easxDALnr0FVYsttUdattgAKOgqVuA0mkUUYpHkWJMt17D1qgHSSLCm5uvYetVQGlfe/U9vSkG6
V97n6e1TovFACqoAp4xjrSdBTcimIWjNJ2opDO58NazoN9bRadrVjZxzRrtS4eNVVwOgJHRv5101
x4G8PStxaGIn/nnIy/pXj5x0rZ0nxVq2jo0UE/mwsB+6nyyrj05yPwrkq0ZXvBmsZrZnZ3nw0sJd
wsbudSU3rvAccdR68Unhk6P4UQWeuvDZ3UjnfLsLeZHnHDYxjHb35roVupoJdLt5YZZ2vFPly2kD
OqyjllwOTwR8wrYs9Nsr4xHUrKOeGJiyxsNylguRgHpz61g5ytaWxpZbo818SaTeXviJ7nwtFcGx
eJXEsD7Y2Y55HQZ6cCs8af44iVtq6kQOGIYNivTb/XdNtroW817EtwWCeUBuZSeOgHAqS78S6Fpb
tbXeoRW0sCjzIcktnr0759K1hiakdEjOVKD1Z5I9h4t80yvb6n5jYywQ9vpTZn8V6bb/AGm4XUIY
CdvmTRHbk9OSK9El+LehW3FtpN3dEDhmkES5+nNcN4o8faz4phW2uXjt7JeRa2wKoxznLZ+8f84r
eEqkt0ZShBmNqGvarqsIiv7t51BBBft9KzxmjjvRWyVgbYZPvSE8UpJwcGm9FpgRA/vKlUZ+tQry
9TjikBJ2opuaM0wFpetIKKBjh70Vc0qwOoXTQj+FC36j/Gip5ohyn0NmlBqPPvS5p3Mh+aM0zPvV
a81CCw8s3DFEdgpfsvOOfQZIFJu2rBK55T4+ujceLJ0PSBVQfgP/AK9csCC2a0fEd19q8S6lNn70
7AfQHH9KylJzTLQl3IUt22nluKS3XbGo9BUF6xM0cYPbJ/GrMfTFA0Nfg59DRnnNNc4NIhyMdxQA
5ulU5sc5q23Sqkil2Cr1JwKALFoqiDeVO8nhs8Y+lPOSaMBECDoBgVFLOIhjqx6CktAHSyLEuTyT
0HrVX5pH3vyew9KRVZ2LOcmp1XtTAVFqUdKaox2pSaYCM2BQBTDycVKKADA9aMUUn40gA9KsabqD
aXqEV4kEEzxHKrOu5c+uM1WJGKbSaurME7Hq6arqHjTwXcppNxNZajGw863tpiqygA55zkAjoOOn
euRi8e69Yg288Vu8yYUtNEVcEeoBGa5+xvrrTbpLqzmaGZDkMp6+xHce1dOPiFcu3mz6Npc111Fw
6NvFc7p20tdGimdHosuoW+gT6t4kgtkiyo86VMTtETkLgdfmI255rhfFF1bX3iC4urO7a5gmVGVm
Qoy/KAVI9sYqPV/EOq66wN/dF41JKRIu1E+gH8+TWWQMVVOnyvmYpSvoJ+NH40D3orcgKKPxoPtT
AQ/dNNY/LTmOFJqJjwaAGIcPirCniqi5MmBVsUkA6lpKBTGLRmk984ozSA6vwEEOr3OSAfI4z/vD
/wCtRWHpWpNpN008Z6oYz+YP9KK5J0m5M0UtD6BBpc0UV1nMGaxvElut1ppR/uNuRvxH/wBaiisq
3wMql8R4UheSV8/eB55zkgcnn86kQEmiirh8KKe5QLma8Zv9riryUUU0BHJ168UxThwSevFFFADy
SaSJfmZz24FFFMBLiYQjAHzHpVNFLEuxyT1NFFAE6ipFGKKKAHimkiiigBo+8Kfn3oopgFFFFADT
0puaKKXQDtPDfghNSsI7++neOKUboo4sZZfUnt9Kt638OxbWU13pk7v5MRkkilI5UcnB+naiivJd
eftLXOjlXKcFnikJ7UUV6qOcWkwPWiiqAXFFFFADJPu/jUBJoopMFsJGf3hqyOtFFJAO696KKKYB
mj2oopALmiiigo//2Q==        position POZÍCIÓ / BEOSZTÁS  mb. Katonai repülési dékánhelyettes, egyetemi docens, hivatásos katona, ezredes     true  mb. Katonai repülési dékánhelyettes <p>Az Egyetem szolnoki telephelyén folyó oktatási, tudományos-kutatási, adminisztrációs és katonai szolgálati tevékenység vezetése, irányítása, szervezése, fejlesztése.</p><p>A Szolnokon működő tanszékek képzés- és  tananyag-fejlesztési, valamint pályázati tevékenységeinek koordinálása, nemzetközi és hazai kapcsolatainak gondozása.</p><p>Az Állami Légiközlekedési alapképzési szak szakfelelősi feladatainak ellátása.</p><p>A Katonai Üzemeltetés alapképzési szak, Repülésirányító specializáció specializáció felelősi feladatainak ellátása.</p><p>A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék légi-vezetéssel és katonai repülésirányítással, valamint légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyainak oktatása.</p>  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar    Kilián György út 1. 5008 Szolnok  HU Magyarország  https://hhk.uni-nke.hu/  business  Felsőoktatás, honvédelem     false  Intézetigazgató, egyetemi docens <p>A Katonai Repülő Intézet oktatási, tudományos, kutatási és katonai tevékenységeinek vezetése, irányítása, szervezése, fejlesztése.</p><p>Az Intézet pályázati tevékenységének irányítása, koordinálása.</p><p>Az Állami Légiközlekedési alapképzési szak szakfelelősi feladatainak ellátása.</p><p>A Katonai Üzemeltetés alapképzési szak, Repülésirányító specializáció specializáció felelősi feladatainak ellátása.</p><p>A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék légi-vezetéssel és katonai repülésirányítással, valamint légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyainak oktatása.</p>  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar    Kilián út 1. 5008 Szolnok  HU Magyarország  Felsőoktatás, honvédelem     false  mb. Intézetigazgató, egyetemi docens <p>A Katonai Repülő Intézet oktatási- , valamint tudományos és kutatási és katonai tevékenységeinek vezetése, irányítása, szervezése, fejlesztése. </p><p>Az Intézet pályázati tevékenységének irányítása, koordinálása.</p><p>A Légiközlekedési- és a Repülésirányító specializációk felelősi feladatainak ellátása.</p><p>A Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék légi-vezetéssel és irányítással, valamint légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyainak oktatása.</p>  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  Felsőoktatás, honvédelem     false  Tanszékvezető, egyetemi docens <p> A Bolyai János Katonai Műszaki Kar, majd a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Katonai Repülő Tanszék állományában.</p><p>A tanszék tudományos és kutatási, valamint oktatási tevékenységének vezetése, irányítása, szervezése, fejlesztése.</p><p>Légiközlekedési szakirány felelősi feladatok ellátása.</p><p>Légi-vezetéssel és irányítással, valamint a légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyak oktatása.</p>  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi- majd Nemzeti Közszolgálati Egyetem     false  Tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus <p>Részvétel a tanszék adminisztrációs és oktatásszervező tevékenységében.</p><p>A repülésirányító szakirány differenciált szakmai tananyaga fő tárgyainak oktatása.</p><p>Tantárgyfelelősi feladatok ellátása.</p>  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Repülő- majd Légierő Műveleti Tanszék     false  Szakcsoportvezető, egyetemi adjunktus <p>A Légierő Műveleti Tanszék szolnoki Repülésirányító szakcsoportjának vezetése, a szakcsoport adminisztrációs és oktatásszervező tevékenységének vezetése és irányítása.</p><p>A Repülésirányító szakirány differenciált szakmai tananyaga fő tárgyainak oktatása.</p><p>Tantárgyfelelősi feladatok ellátása.</p>  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Légierő Műveleti Tanszék     false  Hivatásos katona, főiskolai tanársegéd <p>A vadászirányító differenciált szakmai tananyag alapozó tárgyainak oktatása.</p><p>Szakmai előmeneteli- át és továbbképző tanfolyamokon a légi-vezetéssel és irányítással, valamint a légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyak oktatása.</p><p>Szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztés, korszerűsítés.</p>  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szolnoki Repülőtiszti Főiskolai Kar Repülésirányító Tanszék  Felsőoktatás, honvédelem     false  Hivatásos katona, szakoktató <p>Szakmai előmeneteli- át és továbbképző tanfolyamokon a légi-vezetéssel és irányítással, valamint a légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos tárgyak oktatása.</p><p>Szakmai gyakorlati tantárgyak oktatása.</p><p>Szimulációs gyakorlatok kidolgozása, szimulátor berendezések üzemeltetése.</p>  Kilián György Repülő Műszaki Főiskola Repülőgép-vezető és Megfigyelő Szaktanszék  Feelsőoktatás, honvédelem      false Doktori, PhD <p><strong>Főbb tantárgyak/ismeretkörök: </strong></p><p>Hadtudomány, Katonai stratégiák - katonai elméletek, Légierő elméletek, Korszerű harci repülőgépek és helikopterek, Tudományos kutatómunka alapjai.</p>  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola    Budapest     false Angol nyelvtanfolyam <p>Angol Stanag 3222</p>  Ecole de langues des Forces canadienns    Saint-Jean sur Richelain  CA Kanada     false Egyetem/ okleveles hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt <p><strong>Főbb tantárgyak/ismeretkörök:</strong></p><p><strong></strong>Haderőnemek műveletei, Légi vezetés- és irányítás elmélete, NATO légi hadműveletek tervezése, Vezetés- és szervezés elmélet.</p>  Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Légvédelmi és Repülő haderőnemi fakultás    Budapest     false Harcászati repülő törzstiszt <p><strong>Főbb tantárgyak/ismeretkörök:</strong></p><p><strong></strong>Repülő- és légvédelmi fegyvernemek harcászatai,  műveletei, Harcászati-, és csapatrepülő harcászat, Rádiótechnikai és légvédelmi rakéta harcászat, légi hadműveletek tervezése- és vezetése.</p>  Zrínyi Miklós Katonai Akadémia    Budapest     false Főiskola/okleveles vadászirányító-megfigyelő tiszt; Általános iskolai orosz nyelvtanár <p><strong>Főbb tantárgyak/ismeretkörök:</strong></p><p><strong></strong>Vadászirányítás elmélete és gyakorlata, repülő csapatok harcászata, repülő- és légvédelmi rendszer-technika, pedagógia, pszichológia, orosz nyelv és irodalom tanításának módszertana.</p>  Kilián György Repülő Műszaki Főiskola, Repülőgépvezető és Megfigyelő szaktanszék    Szolnok      ru orosz  A1 A1 A1 A1 A1   XC III-15/198, felsőfok "C" típusú szakmaival bővített, 1985.07.15.   de német  A1 A1 A1 A1 A1   585/4560-65/1994, közép "C" szakmaival bővített, 1996.02.16.   en angol  B1 B1 B1 B1 B1   közép "A" 25678, 1993.06.18.;  NATO Stanag 3222, 1998.12.10  <p>Jó előadó és kommunikációs készség, melyet oktatói munkakörömben és vezetői pozíciómban folyamatosan használok.</p>  <p>Intézet, tanszék és szakcsoport-vezetői beosztásokban elsajátított szervezőkészség, vezető-irányítói rutin;</p><p>felsőoktatási- és képzésszervezői feladatokban szerzett gyakorlat és nagy rutin;</p><p>tudományos konferenciák és szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat (elnök/társelnöki és szervezőbizottsági feladatok ellátása konferenciákon több mint 12 alkalom);</p><p>pályázati vezetői (projekt szakmai vezető, alprogram vezető, kiemelt kutatási terület vezető) tapasztalat.</p>  <p>Barátságos attitűd, jó beszéd- és kommunikációs készség;</p><p>nagy munkabíró képesség, jó csapatszellem és alkalmazkodási képesség;</p><p>légi vezetési és irányítási eszközök kezelése, alkalmazása, és az azokhoz kapcsolódó oktatása;</p><p>katonai légi járművek alkalmazásának oktatása;</p><p>pilóta nélküli légijárművek katonai alkalmazási kérdéseinek oktatása;</p><p>modern oktatástechnikai és szimulációs rendszerek alkalmazása és azok oktatása.</p>  <p>ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítvány;</p><p>MS Office eszközök magas szintű ismerete;</p><p>Grafikai és WEB-szerkesztői alkalmazások ismerete;</p><p>Internet alkalmazói szintű felhasználása;</p><p>SOLARIS Os alapfokú ismerete;</p><p>uGCs Pro szoftver alkalmazói szintű felhasználás.</p>  C B C B    Kutatási terület <ul><li>A pilóta nélküli légijármű rendszerek (Unmanned Aircraft systems - UAS) alkalmazásának biztonsági aspektusai.</li><li>A légiforgalmi szolgáltatás (Air Traffic Management - ATM) rendszerében megvalósuló folyamatok tudományos feldolgozása.</li><li>Szimulációs technológiák a légiforgalmi irányításban.</li></ul><p><br /></p><p><a href="http://www.doktori.hu/index.php?me" target="_blank" rel="nofollow">http://www.doktori.hu/index.php?me</a>nuid&#61;192&amp;sz_ID&#61;6545</p>   publications Publikációk <p>https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang&#61;0&amp;AuthorID&#61;10020939</p>   Pályázati tevékenység <ul><li>2012-2014: A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 számú „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások&#34; pályázat (ÓE-NKE 989 MFt), &#34;Adatintegráció&#34; alprogram <strong>szakmai alprogram </strong>(120 MFt) <strong>vezető és alkalmazott kutató.</strong></li><li>2012-2014: A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 számú „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások&#34; pályázat &#34;A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásának légiközlekedés-biztonsági aspektusai&#34; <strong>kiemelt kutatási terület </strong>(120 MFt) <strong>vezetője és alkalmazott kutatója.</strong></li><li>2016-2020 a GINOP-2.3.2-15-2016-00007<strong> </strong>„A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” című pályázat (755 MFt), <strong>projekt szakmai vezetője és alkalmazott kutatója (légiközlekedési szakértő).</strong></li></ul>   Szakértői tevékenység <ul><li>2000 ATC szimulátor fejlesztési tervjavaslat a LETVIS radar-szimulátor rendszer-fejlesztési projekthez.</li><li>2014 részvétel „Az MVM Paksi Atomerőmű ZRt. fizikai védelmi koncepciójának kidolgozása légi scenárió kezelése érdekében” című kutatásban.</li><li>2015 részvétel „A paksi atomerőmű telephelye felett elhelyezkedő tiltott légtér méretének felülvizsgálata” című tudományos tanulmány elkészítésében.<br /> </li></ul>   memberships Tagságok <ul><li>1999-2000 ZMNE Ideiglenes Intézményi Tanács, tagja;</li><li>2000-2001 Magyar Szárnyak Baráti Kör, tagja;</li><li>2004- Honvéd Vezérkar, Fegyvernemi Állandó Munkabizottság, Légi-vezetési szekció, tagja;</li><li>2006- MANS-2006 (Military Aeronautical Services) és a MANS-2010&#43; program, oktatási munkacsoport, helyettes vezetője;</li><li>2008- A Repülőszakember Képzésért Alapítvány, kuratórium tagja;</li><li>2008- Repüléstudományi Közlemények című on-line folyóirat szerkesztőbizottság, tagja;</li><li>2009- Repüléstudományi Közlemények című on-line folyóirat, Légiközlekedés, légierő alkalmazás rovat, rovatvezetője;</li><li>2011- Az MTA DAB JNSZ M-i Szakbizottság Repüléstudományi munkabizottság, társelnöke;</li><li>2011- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ideiglenes Szenátus, tagja;</li><li>2012- Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szenátus, tagja;</li><li>2013- Magyar Hadtudományi Társaság, Légierő Szakosztály, tagja;</li><li>2014- A Hadtudomány című folyóirat, szerkesztőbizottság, tagja;</li><li>2016- A MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály köztestület, tagja.</li></ul>   Elismerések <ul><li>Haza szolgálatáért érdemérem bronz fokozat;</li><li>Tiszti szolgálati jel III. fokozat;</li><li>Tiszti szolgálati jel II. fokozat;</li><li>Tiszti szolgálati jel I. fokozat;</li><li>Árvízvédelemért szolgálati jel (2 alkalommal);</li><li>Szolgálati érdemjel ezüst fokozat;</li><li>Szolgálati érdemjel arany fokozat;</li><li>ZMNE Kiváló Oktatója (2 alkalommal);</li><li>Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel;</li><li>Magyar Hadtudományi Társaság emlékplakett;</li><li>Zrínyi Gyűrű elismerés.</li></ul> 

