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Vezetés 

Elnök: 

 Név: Dr. Fekete Károly ezredes 

 Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar, Híradó Tanszék, tanszékvezető 

 Elektronikus levélcím: fekete.karoly@uni-nke.hu 

 Mobiltelefon: +36-30-9194315 

Titkár: 

 Név: Dr. Farkas Tibor őrnagy 

 Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar, Híradó Tanszék, egyetemi docens 

 Elektronikus levélcím: farkas.tibor@uni-nke.hu 

 Mobiltelefon: +36-20-9150763 

mailto:fekete.karoly@uni-nke.hu
mailto:farkas.tibor@uni-nke.hu
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Az NKE csoport tagsága 
Az NKE helyi csoport tagjai: 

Név előtag Vezetéknév Keresztnév 

Dr. Farkas Tibor 

Dr. Fekete Károly 

Dr Haig Zsolt 

  Kis Lajos 

Dr. Kovács László 

Dr. Rajnai Zoltán 

Dr. Németh András 

Dr Sándor Miklós 

  Strobl Imre 

  Tálasi Vilmos 

Dr Turmezei Péter 
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Az NKE csoport háttere, tevékenysége 

Áttekintés 

Egyesületünkön belül Munkahelyi Csoportunk az információs társadalom kialakulása és 

fejlődése érdekében egymással szorosan együttműködő és összefonódó katonai híradás, 

számítástechnika, informatika, infokommunikáció, elektronika és rokon szakmák területén 

működő oktató, kutató, üzemeltető, szabályozó és alkalmazó – többségében műszaki 

irányultságú és érdeklődésű szakemberek önkéntes és autonóm közössége, melynek fő 

működési helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Honvédség. 

Tagságunk bázisát az egyetemen dolgozó oktatók, a katonai híradás, informatika és az 

ezekhez szorosan kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő hivatásos katonatársaink 

alkotják. Az egyetemet kutatóhelyül választó doktoranduszaink közül is jónéhányan a helyi 

csoport tagjai, illetve – ugyan évenként változó fluktuációval, de – értékes tagjaink a 

mindenkori hivatásos állományú és ösztöndíjas hallgatóink. 

 

A korábbi Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a 70-es években tevékenykedett egy helyi 

csoport, mely működését a 80-as évek végén befejezte. A rendszerváltást követően, de 
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különösen az egyetemmé válásunk után, 1996-tól erősödött meg néhány társunk szándéka, 

hogy - immár egyetemi keretek között létrehozzuk – a HTE ZMNE Munkahelyi Csoportját. A 

szándékot tett követte és 2000-től megválasztott vezetőséggel és évente változó létszámmal 

működik csoportunk. 

Eddigi tevékenységünk fő irányát a következő általános és speciális célok megvalósítása 

jelentette: 

 az általános és katonai híradás, informatikai fejlődésének figyelemmel kísérése és 

igényes terjesztése, felkészítés a technikai-technológiai váltásokra, az információs 

és kommunikációs technológiák konvergenciája kibontakozásának, az információs 

társadalom megvalósulásának elősegítése, 

 a tagok szakismeretének bővítése a hazai és külföldi műszaki, tudományos 

eredmények megismertetése, valamint szakmai kapcsolatok létesítése, 

 a katonai híradásnak, informatikának, mint szakterületnek és honvédségi érdekeinek 

képviselete, a katonai-műszaki oktatás, a hallgatói tudományos és alkotó munka, a 

katonai értelmiség társadalmi elismerésének elősegítése, valamint tagjai érdekeinek 

képviselete, 

 a nemzetközi és hazai szakmai fejlődést célzó oktatói és hallgatói szférát érintő 

kezdeményezések, szakmai állásfoglalások, szűkebb csoportérdekünk és a szakma 

fejlődésből következő tennivalók összehangolása, 

 a katonai-műszaki tudomány-, katonai híradás- és informatikatörténet művelése, 

hagyományőrzés. 

Ezen célok elérése érdekében a HTE NKE Csoportjában oktatóink, tiszt és hallgató 

társaink folyamatosan és alkotó módon figyelemmel kísérik a polgári és katonai híradás és 

informatika fejlődését. Nem titok előttünk, de más kívülállók előtt sem, hogy az itt jelenlevők 

többsége „őrzi a szakma melegét”, ismereteit – a rohamléptekkel haladó társadalmi-műszaki 

fejlődés ellenére – megújítja. Tagjaink tollából származó, rendszeres és egyre növekvő 

számú publikáció, tanulmány, egyetemi oktatási anyag fémjelzi tevékenységünket. 

Különösen értékesnek tartjuk hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagjaink munkáját, 

hiszen sokszor kevés idővel gazdálkodva, más, pl. tanulmányi vagy munkahelyi 

kötelezettségüknek is eleget téve és esetenként szűkös anyagi lehetőségeikből is áldozva, 

publikálnak, előadásokat tartanak, tudományos és célirányos kutató munkát végeznek. 
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Az NKE csoportja nagyon fontosnak tartja idősebb, tapasztaltabb tagjain keresztül a 

szakma megismertetését, megszerettetését és a szakma iránti oldhatatlan kötés 

kialakítását. Ezen tagok – szakmai, kutatói, oktatói és emberi értékekből példát adva – 

végzik az új és újabb generációk között a híradó és informatika ismeretek, az 

infokommunikációs szakma megszerettetésére irányuló propagandamunkát. Örömmel 

jelenthetjük, hogy ezirányú tevékenységünk egyre eredményesebb. Láthatjuk, hogy a tagok 

között sok hallgató, vagy már tiszt, esetleg újból és újból hallgató (doktorandusz) társunk 

foglal helyet. 

A katonai és ezen belül az egyetemi, felsőoktatási specialitások miatt Munkahelyi 

Csoportunk tevékenysége – szerencsére – összefonódik az oktatói, kutatói és tudományos 

tevékenységgel. Így az oktatás során, a szakmai ismeretek átadásakor néha tagtoborzás is 

folyik. Megismertetjük a hallgatókkal egyesületünk sajátosságait, lehetőségeit. Rámutatunk 

arra, hogy a szakma fejlődése csak szakmai párbeszéd alapján lehetséges. Ehhez a 

párbeszédhez azonban színtér is kell, ezért a híradó és informatikai ismeretek iránt 

érdeklődőket mélyebb szakmai ismeretek megszerzésére és kezdeti tudományos 

tevékenységre ösztönözzük. A mélyebb szakmai ismeretek megszerzését többek között a 

színvonalasan elkészített témakidolgozások, évfolyammunkák segítik. A kezdeti 

tudományos tevékenységet pedig színvonalas Tudományos Diákköri Pályázatok, 

Diplomamunka és Szakdolgozatok elkészítése, előadása, megvédése, esetenként 

tudományos igényű publikációk megjelentetése, konferencia előadások jelentik. 

A „Kommunikáció” nemzetközi szakmai tudományos 

konferenciasorozat 

Munkahelyi Csoportunkból szinte kivétel nélkül mindenki végzett ezek közül egy 

vagy több ilyen tevékenységet. Hivatalosan is a „HTE NKE Csoportunk” nevével fémjelezve 

2000-től évente rendszeresen megszervezzük a „Kommunikáció”, 2021-től az 

„Infokommunikáció” megnevezésű konferenciát, mely először szakmai- egy évvel később 

már nemzetközi szakmai tudományos konferenciává nőtte ki magát. 

http://www.comconf.hu/ 

 

http://www.comconf.hu/
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Az Infokomunikáció konferenciák a katonai és polgári híradás-informatika-médiaipar 

konvergencia megjelenési formáit mutatja be a konferencián kiállított és a résztvevők 

intézményeinél, külföldi konferencia résztvevőknél már hozzáférhető kommunikációs 

rendszerek és hálózatok példáin keresztül.  

 

Teret kíván adni a nemzetközi és nemzeti katonai, kormányzati és polgári szakértők 

szervezett tapasztalatcseréjének és rendszeres személyes kapcsolattartásának. A szakmai 

konferenciák egyben áttekintést adnak a témakör elméleti tudományos kutatásának eddigi 
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nemzetközi és hazai eredményeiről. Munkahelyi Csoportunk végzi többek között a szervező, 

előkészítő tevékenységet. A HTE elnökségét 2021-ben Prof. Dr. Nagy Lajos tagtársunk 

képviselte. 

Csoportunk tagjaitól, oktatóinktól, doktoranduszainktól és hallgatóinktól egyaránt 

kiemelkedő prezentációkat hallhattunk és láthattunk. Előadást tartottak többek között Dr. 

Magyar Sándor, Dr. Tóth András és Dr. Fekete Károly HTE tagtársaink. 

Konferenciafelhívásaink rendszeresen megjelennek a HTE központi hírlevelében, 

így évről-évre egyre több „külsős” HTE tag jön el őszi Tudományos konferenciáinkra. A HTE 

országos vezetősége több alkalommal is megtisztelte konferenciáinkat. 
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A tudományos konferenciákról a HTE helyi csoportjának szerkesztése, lektorálása 

alatt több alkalommal ISBN/ISSN számmal ellátott különkiadványt jelentettünk meg. 

2021-ben a „SIGNAL Badge Professional journal of Signal Departement at the 

University of Public Service, 2021, HU ISSN 2061-9499” kiadványban tettük közzé a 2021. 

évben a HTE közreműködésével közösen szervezett tudományos konferenciánkon 

bemutatott előadásokat, korreferátumként. A konferencia 2021. november 10-én volt 

megtartva jelenléti formában, Budapesten a Stefánia Palotában, a HTE-vel való közös 

szervezésben, az Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Napi rendezvénysorozata 

keretében. 

A kiadvány elérhetősége/letölthetősége: 

https://www.comconf.hu/kiadvany/H%C3%ADrvill%C3%A1m_2021_3.pdf 
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Konferenciáink nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a honvédségi, egyetemi 

sajátosságokat más kormányzati, polgári távközlési szakemberek és cégek megismerjék, 

támogassák, egyúttal mi magunk, oktatók és hallgatók előtt is szélesre tárultak a kapuk 

külföldi katonai infokommunikációs, parancsnoki és törzsvezetési rendszerek megismerése, 

külföldi konferenciákon és híradó gyakorlásokon való részvétel előtt. 
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Az „Infokommunkáció 2021” konferenciát több – a szakmához szorosan kapcsolódó 

– cég és szervezet támogatta, többek között a: 

 Pro-M Zrt. 

 Equicom Méréstechnikai Kft. 

 Omicron Informatika Kft. 

 CommScope Telecommunications 

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. 

 ALEF Distribution HU Kft. 

 Cisco Systems Magyarország Kft. 

 Elsinco Budapest Kft. 

 Totaltel Távközléstechnika Kft. 

 HM ArmCom Zrt. 

 Alphasonic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Axxonsoft Hungary Kft. 

A mögöttünk levő időszakra visszatekintve – szerencsére és büszkeségünkre – nem 

csak kollektív eredményeket értünk el. Bizonyára tudjátok, hogy a HTE lehetőséget nyújt a 

Jeles eredménnyel értékelt Záróvizsgával rendelkező és egyben Jeles eredménnyel 

megvédett Diplomamunkát készítő hallgató felterjesztésére egyesületi „Diplomaterv és 

Szakdolgozat Pályázatra”. Meg kell jegyeznünk, hogy ilyen lehetőséggel viszonylag kevés 

intézmény élhet.  



Old. 11 
 

Az NKE csoport háttere, tevékenysége  
   

 

Helyzetünket ugyanakkor nehezíti, hogy az általunk készített diplomamunkák és 

szakdolgozatok témája kevésbé publikus. Korábbi felterjesztéseink közül pl. Dr. Kassai 

Károly mk. ezds. kollégánknak a diplomamunkáját a diplomaterv pályázaton a HTE Oktatási 

Bizottságának javaslatára Pályadíjjal és jutalommal ismerték el. A díjnyertesek számára mint 

tudjuk lehetőség nyílik eredményeik ismertetésére a HTE rendezvényein előadás, illetve az 

egyesület „Híradástechnika” c. lapjában cikk formájában. 

Jeles egyesületi munka elismeréseként a HTE egyesületi kitüntetéseket 

adományozhat. Az újjáalakult NKE helyi csoportból ezidáig 4 tagunk kapott „Egyesületi 

Puskás Tivadar, HTE Arany és Ezüst Érmet”. Így például Dr. Kassai Károly mk. ezds., Dr. 

Szöllősi Sándor okl. mk. őrgy. és Dr. Fekete Károly mk. ezds. urak. 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület nívós egyesületi kitüntetéssel, a 

„Puskás Tivadar díjjal” jutalmazta Prof. Dr. Sándor Miklós ezredes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán 

ezds. és Dr. Fekete Károly ezds. tagtársunkat. 

 

Összességében: a beszámoló időszakában - Munkahelyi Csoportunk viszonylag alacsony 

taglétszáma ellenére – jelentős szervezői és szakmai munka zajlott. A korábbi évek 

megalakuláson túl mutató, a létszám lassú, de folyamatos növelése mellett szakmai 

kapcsolataink kiszélesítésével, nemzetközi szakmai tudományos konferenciák 

szervezésével növeltük. 
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Távlati tervek 

Az NKE csoport 2022. évi tervezett programja 

 2022. évi Információbiztonsági Konferencia megrendezése (2021. április, 

Balatonakarattya). Megrendezési forma: hybrid (jelenléti + online); 

 Meghívott előadókkal szakmai tájékoztatók meghallgatása, vendégelőadók 

felkérése egyetemi előadásokra, Puskás Tivadar Szakkollégium, HTE NKE Csoport 

és NMHH részvevőkkel (2022. II-III. negyedév, Budapest, NKE Hungária krt.-i 

kampusz); 

 „Infokommunikáció 2022” nemzetközi szakmai tudományos konferencia HTE-NKE 

megrendezése (2022. 11. 17-én, Budapest, Stefánia Palota). Tervezett 

megrendezési forma: jelenléti (tartalék: hybrid); 

 NKE Csoport taggyűlés megtartása (2022. 12. 15-ig, Hungária krt.-i kampusz, 41. 

épület I. emelet). Tervezett megrendezés: jelenléti. 

Hosszú távú tervek: 

 Tagság frissítése, létszámának növelése elsősorban hallgatók, doktoranduszok, 

szakkollégiumi tagok bevonásával; 

 Az NKE HTE csoport ismertségének növelése az egyetemi hallgatók körében. 

 

 


