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A rendezvény programelemei

• Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tudományos 
Dékánhelyettesének köszöntője

• Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács Elnökének köszöntője

• Az eredmények ismertetése (HHK Tudományos Diákköri Tanács 
elnöke)



Általános információk a konferenciáról

• Kvalifikációs konferencia a 36. Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciára (RTK rendezi majd);

• 51 benevezett, 50 előadott pályamunka

• 8 tagozat

• Tagozatonként az előadott pályamunkák száma felének 
lehetséges helyezés (díj) kiadása

• OTDT értesítése után 30 nap áll rendelkezésre a pályamunkák 
feltöltésére az online rendszerbe



Harcászat, harceljárások tagozat

• 1. díj:
• Dudás Péter: Napjaink felderítő eszközeivel szemben alkalmazható lehetséges álcázási eljárások
• konzulens: Ember István alezredes

• 2. díj:
• Moldoványi Dávid: A szárazföldi manőverező zászlóalj támadó harcának légvédelmi rakéta oltalmazása
• konzulens: Kristóf Zoltán alezredes, Antal Zoltánné százados

• Különdíj:
• Légárdi Norbert: Az arab-izraeli háborúk légvédelmi tapasztalatai (esettanulmányok a légvédelmi rakéta harcászat 

szemszögéből)
• konzulens: Dr. Krajnc Zoltán ezredes

• Jutalom:
• NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány

• Kormos Levente: A biológiai fegyverek átfogó áttekintése, célpontok, védekezési lehetőségek
• konzulens: Dr. Berek Tamás ezredes

• DOSZ Hadtudományi Osztály, könyvajándék
• Gerzsei Dániel: A légvédelmi rakéta csapatok (alegységek) alkalmazását, kiemelten a zászlóalj harcsoport harctevékenységeit 

támogató doktrinális irodalom elemzése
• konzulens: Dr. Krajnc Zoltán ezredes



Interdiszciplináris tagozat

• 1. díj:
• Ádám Balázs: Szigetvári Zrínyi Miklós pajzsának nyomában
• konzulens: Dr. Padányi József vezérőrnagy

• 2. díj:
• Szentgyörgyi Flóra: Klímaváltozás - Élelmiszerbiztonság – Zimbabwe
• konzulens: Dr. Remek Éva

• Különdíj:
• Lőrincz Virág: A nemzetbiztonság területén jelentkező új típusú kihívások
• konzulens: Dr. Kis-Benedek József ny. Ezredes

• Jutalom:
• NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány

• Rohán Katalin: A klímaváltozás és a terrorizmus lehetséges kapcsolata a Száhel-övezetben
• konzulens: Dr. Horváth Attila ezredes

• DOSZ Hadtudományi Osztály, könyvajándék
• Gyöngyösi Boglárka: Bosznia-Hercegovina 1878. évi megszállása
• konzulens: Dr. Csikány Tamás dandártábornok



Katonai repülés tagozat

• 1. díj:

• Sári János: Áramlástani szimuláció alkalmazása a helikopter hajtóművek működési folyamataiban

• konzulens: Dr. Tóth József alezredes

• 2. díj:

• Csóré Attila: A pilóta nélküli légi járművek fejlődésének vizsgálata piaci tendenciák alapján

• konzulens: Major Gábor alezredes

• 3. díj:

• Stodola Eszter: Karbonkibocsátás csökkentése a repülésben

• konzulens: Dr. Óvári Gyula ny. ezredes

• Különdíj:

• Tóth Nóra: Helikopter hajtóművek károsanyag kibocsátásának meghatározása a légi üzemeltetés  körülményei 

között

• konzulens: Dr. Tóth József alezredes

• + jutalom: HHK Tudományos Dékánhelyettes, tárgyjutalom

• Jutalom:

• NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány
• Fekete Benedek Álmos: A hazai légi hadviselési modernizáció biztonságpolitikai elemzése

• konzulens: Dr. Krajnc Zoltán ezredes

• Repülőszakember Képzésért Alapítvány, könyvajándék
• Sári János: Repülőgépek közelségi és figyelmeztető rendszerei

• konzulens: Dr.  Békési Bertold alezredes



Katonai üzemeltetés, kritikus 
infrastruktúra tagozat

• 1. díj:
• Nagy Márton: Az elektronikai hadviselés és az űrhadviselés kapcsolata, EHV 

szerepe az űrszegmensben
• konzulens: Dr. Németh András alezredes
• +jutalom: DOSZ Hadtudományi Osztály, könyvajándék

• 2. díj:
• Tóth Ádám: Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kettős hasznosításával 

összefüggő, üzemanyag szakterületet érintő kihívások
• konzulens: Szabó János alezredes

• Különdíj:
• Polinger Ákos: Célzott támadások fenyegetése kritikus ipari infrastruktúrákra
• konzulens: Szabó András Miklós százados



Kibertér és infokommunikáció
tagozat
• 1. díj:

• Szalai Adrienn: A kiberbiztonság légiközlekedés szempontú vizsgálata
• konzulens: Dr. Palik Mátyás ezredes

• 2. díj:
• Juhász Péter: Biztonságtechnikai eszközök naplógyűjtő lehetőségei és integrációja SIEM alkalmazásokba saját megvalósításban
• konzulens: Szabó András Miklós százados

• 3. díj:
• Pavlényi Máté: Az internetre csatlakoztatható eszközök és a bennük rejlő potenciálok, veszélyek
• konzulens: Szabó András Miklós százados

• Különdíj:
• Csizmadia Martin: Pszichológiai manipuláció a kibertérben
• konzulens: Dr. Dobák Imre ezredes

• Jutalom:
• NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány

• Vattai Eszter: Infokommunikációs technológiák térhódítása nemzetbiztonsági szemmel egykor és ma
• konzulens: Dr. Dobák Imre ezredes

• Repülőszakember Képzésért Alapítvány, könyvajándék
• Szalai Adrienn: A kiberbiztonság légiközlekedés szempontú vizsgálata
• konzulens: Dr. Palik Mátyás ezredes

• HHK Dékáni jutalom
• Csizmadia Martin: Pszichológiai manipuláció a kibertérben
• konzulens: Dr. Dobák Imre ezredes



Lövész parancsnoki ismeretek
tagozat
• 1. díj:

• Tóth Botond: A gépesített lövész szakasz harcászati alkalmazásának elméleti alapjai, alkalmazási elvei – a korszerű 
harc kihívásai

• konzulens: Takács Márk György főhadnagy

• 2. díj:
• Szuda Gergő: Képességfejlesztés a lövész fegyvernemnél – a maroklőfegyverek leváltása a jelenben és az elmúlt 

időszakokban
• konzulens: Sebők István alezredes

• 3. díj:
• Csákvári Bálint: Éjszakai harcfeladat a tervezéstől a végrehajtásig – mit kell tudnia a könnyű lövész szakasz 

parancsnokának
• konzulens: Takács Márk György főhadnagy

• 3. díj:
• Kiss Gergely: Képességfejlesztés a lövész fegyvernemnél – A LYNX KF-41 hadrendbe állítása
• konzulens: Kocsi János Gyula főhadnagy

• Különdíj:
• Tófalvi Tamás: A beépített terület jelentette modern kihívások vizsgálata
• konzulens: Takács Márk György főhadnagy

• Jutalom:
• NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány

• Tóth Botond: A gépesített lövész szakasz harcászati alkalmazásának elméleti alapjai, alkalmazási elvei – a korszerű harc kihívásai

• Repülőszakember Képzésért Alapítvány, könyvajándék
• Andó Sándor Bátor: A parancsnok és a harci stressz – egy alegységparancsnok dilemmái



Nemzetközi biztonság- és 
védelempolitika tagozat
• 1. díj:

• Jakab József: Afrika sokfejű hidrája, a Boko Haram
• konzulens: Dr. Forgács Balázs őrnagy

• 2. díj:
• Fodor Márk Joszipovics: A telepesmozgalom hatása az izraeli biztonságpolitikára
• konzulens: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet

• 3. díj:
• Berecz Dénes: A Líbiai konfliktus – Modern proxyháború Európa stratégiai érdekszférájában
• konzulens: Dr. Marsai Viktor

• 3. díj:
• Dros Barnabás: A Kínai Népköztársaság szerepe és érdekei a Jeges-tenger térségében
• konzulens: Dr. P. Szabó Sándor, tanszékvezető

• Különdíj:
• Kovács Rebeka Regina: Az Iszlám Állam és műveletei az európai kontinens főbb országaiban
• konzulens: Dr. Resperger István ezredes
• +jutalom: HHK Repülési Dékánhelyettes, könyvajándék

• Jutalom:
• NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány

• Ustea Dóra: A Boko Haram hatása a Csád-tó medencéjének biztonságára 2016 után
• konzulens: Dr. Marsai Viktor

• DOSZ Hadtudományi Osztály, könyvajándék
• Devald Tirza Krisztina: Terrorizmus és radikalizáció az Iszlám Állam tükrében- hogyan játszott szerepet a vallás és a 

helyi háborúk az Iszlám Állam és a terrorizmus térnyerésében
• konzulens: Dr. Resperger István ezredes



Vezetés és szervezés,
haderőfejlesztés  tagozat
• 1. díj:

• Szalkay Dániel: A tűzszerész szakkiképzés fejlesztési lehetőségei
• konzulens: Ember István alezredes

• 2. díj:
• Farkas Krisztián: Honvédek missziós szolgálat utáni reintegrációja a Magyar 

Honvédségbe és társadalomba
• konzulens: Dr. Petruska Ferenc alezredes

• 3. díj:
• Demes István, Nagy Viktor: A 84mm-es Carl Gustaf M4 lőtéri használatának 

vizsgálata, Régi lőterek – új elvek és kihívások
• konzulens: Sebők István alezredes

• Különdíj:
• Hajdu Soma: Cultural Shock and its effects on cadet training and fresh officer in local 

and foreign relations
• konzulens: Barna Boglárka
• + jutalom: NKE Tudományos Rektorhelyettes, könyvutalvány



Köszönjük a részvételt, 
további sikeres kutatást 

kívánunk!


