
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

HÍRVILLÁM 
A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa 

SIGNAL Badge 
Professional journal of Signal Departement 

at the University of Public Service 

 

2021 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021. április 30. 
 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2021 

 5 

 
 
 
 

HÍRVILLÁM 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Híradó Tanszék  

tudományos időszaki kiadványa 
 

SIGNAL BADGE 

Professional Journal of the Signal Departement  
at the University of Public Service 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budapest, 2021  



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2021 

 6 

        

 

  

 

Felelős kiadó/Editor in Chief 
Dr. Fekete Károly 

 
A konferencia szervezőbizottsága, 

illetve a kiadvány 
szerkesztőbizottsága/Editorial Board 

 

Elnök/Chairman of the Board 
Dr. habil. Kerti András 

 
Főszerkesztő/Co-ordinating Editor 

Dr. Tóth András 
 

Tagok/Members 
Dr. Bányász Péter 

Dr. habil. Farkas Tibor 
Kirovné Dr. Rácz Réka 

Dr. László Gábor 
Dr. Magyar Sándor 

 
 

HU ISSN 2061-9499 

 

 

NKE Híradó Tanszék 
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 

1581 Budapest, Pf.: 15 
+36 1 432 9000 (29-407 mellék) 

 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2021 

 7 

Tartalomjegyzék 

Köszöntő 10 

A konferencia programja 11 

Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna: Az aszály, mint katasztrófa 15 

Horváth Attila: Magaslégköri repülő platformok katonai 

alkalmazhatóságai 20 

Megyeri Lajos: Arcfelismerő rendszerek alkalmazhatósága a 

COVID járvány előtt és a járvány szigorított körülményei 

között 28 

Szeleczki Szilveszter: Korszerű taktikai harcvezetés 38 

Brînzan-Antal Krisztina: Hogyan befolyásolja a civil szervezetek 

pénzügyeit és működését a koronavírus-járvány? 44 

Ináncsi Mátyás: Álhírek terjedése a COVID-19 járvány alatt 

közösségi médiafelületeken 53 

Koller Marco: Az okos eszközök által gyűjtött adatok biztonsági 

kihívásai 62 

Magas Bianka: A megfigyelés társadalma 75 

Szabó Fruzsina: Élőerő vs. gépi tanulás: A mesterséges 

intelligencia a jövő mozgatórugója? 89 

Érsek Kitti: A fegyveres konfliktusok hatása a nők jogaira az 

ENSZ békefenntartásban, különös tekintettel az 1325/2000-

es Bt határozatra 102 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2021 

 8 

Nyári Merse: Ukrán forradalom, vagy külső beavatkozás? 112 

Malecz Gergő: Európa harca az iszlámmal: Macron erőpróbája126 

Pulai Bence: Északi Áramlat-2 biztonságpolitikai szemszögből 137 

Eng. Ahmad Alhosban: Assessing the Parameters of the 

Availability for the GNSS GBAS Landing System 

Infrastructure in GAST-D/F performance 144 

Olivér Balogh: Poland’s perception of security under the new 

National Security Strategy 158 

István Szabadföldi: Artificial Intelligence in Military- The EDIDP 

and NATO perspective 165 

Katona Gergő: A COVID-19 által támasztott kihívások a munka 

világában 187 

Hankó Viktória: Drónok harca – avagy a drónokkal kapcsolatos 

adatvédelmi kérdések 196 

Elter Norbert: Franciaország kiberbiztonsági megközelítése 204 

Baglyos Sándor: A katonaság és a videojátékok kapcsolata 214 

Nimsz Vivien: Egyenruhában a Tinderen? – avagy az online 

tárkeresés kockázatai 226 

Dub Máté: A social engineering támadások elleni védekezés 

fontossága az állami szférában 237 

Mészáros István: Az egészségügyi kritikus infrastruktúrák, 

koronavírus világjárvány okozta, új típusú üzemeltetői 

biztonsági kihívásai 254 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2021 

 9 

Dániel Zoltán: Új típusú kihívás az önkormányzatok 

katasztrófavédelmében a COVID-19 vírus miatt 265 

Ignéczi Márk: Világjárványok Európában 271 

Varga Bernadett Viktória: Hazai víztisztító modul technikai 

bemutatása a helyszíni katasztrófavédelmi műveletek során284 

Antal Márton: A lézerfegyverek hadrendbe állítása és annak 

jövőképe 292 

Pápics Patrik: Ha eljön a raj, avagy a pilóta nélküli légi jármű 

rajokban rejlő biztonsági kihívások 300 

Földes Márton: Biztonsági kihívások a polgári 

légiközlekedésben 307 

Szerzőink figyelmébe 316 

 
 

 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2021 

 10 

Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük Önt, Kedves Kolléga, Tisztelt Olvasó! 

2021. január 21-én a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium által 

megrendezésre került az Új típusú kihívások a biztonságban című 

szakmai tudományos konferencia. A konferencia alapvető célja volt 

egy tudományos szakmai fórum biztosítása a kutatási eredmények 

bemutatása, ismeretterjesztés, valamint kapcsolatépítés céljából. A 

konferencián összesen 33 kutató, doktorandusz, mester- és 

alapszakos hallgató mutatta be kutatási eredményeit, melyek közül 

jelen kiadványban a szerzők hozzájárulásával 29 került 

megjelentetésre, olyan területeket érintve, melyek veszélyeztetik 

napjaink biztonsági környezetét. 

Jelen kiadványban a szerkesztőbizottság az egyes előadásokból 

készített korreferátumokat gyűjtötte össze, melyeket nagyon nagy 

örömmel bocsájt rendelkezésre a Kedves Olvasóknak. 

Budapest, 2021. április 30. 

 

 Dr. habil. Kerti András 

 a Szerkesztőbizottság 

 elnöke 
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A konferencia programja 
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Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna: Az aszály, mint 

katasztrófa 

 

Korreferátum 
 

Előadásomban az aszály összetett problémáját mutatom be és 

helyezem el a katasztrófák rendszerében, valamint rávilágítok 

ennek a vízhiányból adódó, hosszútávú és össztársadalmi 

kihívásokat jelentő káreseménynek a hatásaira. 

Egyes természeti katasztrófák – elsősorban a meteorológiai, 

hidrológiai jellegűek – kialakulásának kockázatát jelentősen növeli 

az éghajlatváltozás. A katasztrófák elleni védekezéshez kapcsolódó 

hazai és nemzetközi stratégiák és értékelések ezt alapvetésként 

értelmezik és ennek megfelelően zajlik hazánkban, például a 

katasztrófa kockázatbecslési eljárás, a veszélyhelyzeti 

prognóziskészítés és a veszélyelhárítási tervezés.  

Az éghajlatváltozás – többek között hazánkban is – általános 

felmelegedésként érzékelhető, mely a csapadék mennyiségének 

csökkenésével jár. 

A kevés csapadék negatívan hat a vízkészletekre, melynek 

következményeként a felhasználható vízmennyiség csökken. Ez 

fokozhatja Európa, így hazánk sérülékenységét, vízbiztonság 

szempontjából.  

Az éghajlatváltozás hatásaihoz – például az aszálygyakoriság és 

intenzitás növekedéséhez – való alkalmazkodás, a kialakuló 

katasztrófák elleni védekezés során az állampolgároktól, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervekig, a nemzeti védekezésben résztvevő 
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szereplőkig mindenkinek joga és kötelezettsége, hiszen a 

katasztrófavédelem nemzeti ügy.  
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Horváth Attila: Magaslégköri repülő platformok katonai 

alkalmazhatóságai 

 

Korreferátum 

 

A magaslégköri repülő platformok a sztratoszférában repülő, 

személyzet nélküli repülőeszközök. A gyakorlati megvalósításukat a 

technika fejlődése napjainkra tette lehetővé. Pszeudoműholdaknak 

is nevezzük őket, mert szolgáltatásaik a felhasználók számára 

műholdszerűek, de mégis különböznek a világűrben repülő 

műholdaktól.  

Az előadás bemutatja a magaslégkör repülő platformok 

megvalósítási lehetőségeit, technikai sajátosságait és tipikus 

műveletvégrehajtási módjait, majd elemzi a potenciális 

szolgáltatásokat, összehasonlítva azokat a műholdakkal és a sűrű 

légkörben repülő személyzet nélküli repülőeszközökkel is.  

A pszeudoműholdak egyik tipikus szolgáltatása a távérzékelés 

(felderítés), amelyet a műholdaktól eltérően akár hetekig, 

hónapokig folyamatosan is végezni tudnak a szolgáltatási 

területükön. A hordozható szenzor típusát a platform 

emelőképessége és a fedélzeti energiaellátás korlátozza csak. A 

folyamatos megfigyelés a felderítő adatszolgáltatáson túl jelentős 

információs műveleti hatással is bír. 

A másik tipikus szolgáltatás a távközlés, amikor a magaslégköri 

repülő platform rádióátjátszókat hordoz, így biztosítja a kapcsolatot 

a földi felhasználók részére egymással. A műholdaktól eltérően a 
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pszeudoműholdak a repülési feladat végén leszállnak, így a 

távközlési rendszer átalakítható, kicserélhető, mindig az adott 

műveleti feladathoz illeszthető. 

Az előadás végezetül bemutatja a pszeudoműhold műveletek és az 

űrműveletek kapcsolatát. 
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Megyeri Lajos: Arcfelismerő rendszerek alkalmazhatósága a 

COVID járvány előtt és a járvány szigorított körülményei 

között 

 
Korreferátum 

 

Természetesen léteznek más, az emberi testen azonosítható egyedi 
személyiség jegyek, például ujjlenyomatok, írisz-felvételek, 

hangfelismerés, a tenyér vénáinak digitalizálása és 
viselkedésmérések. Miért éppen az arcfelismerés?  

Az arc biometrikus adatai továbbra is előnyben részesített 
biometrikus referenciaértékek. Ez azért van, mert egy telepített 

rendszer gyorsan és pontosan azonosít személyeket fizikai 
interakció nélkül. 

Célok: 
Személy hitelesítés, Biometrikus adatvédelem, szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés (mobilok feloldása) Fizikai biztonság növelése 
Személy azonosítás: Bűnözők, terrorista gyanús személyek 

szűrése, felismerés rögzített képen, személy térben történő 
mozgásának a követése 

Követelmények: (személy hitelesítés esetén) 

Kétdimenziós arcfelismerés: Telefon kamerája több fényképet 
készít az arcról majd a száj és arc bizonyos geometriai arányait 

digitális jelsorozattá alakítva eltárolja. Biztonság mértéke 
technológia függő. 

Háromdimenziós arcfelismerés: Plusz érzékelőt használ, pl 
infravörös tartományú rögzítést alkalmaz. Biztonsági fok magasabb. 

Az Apple  szerint a Touch ID (azaz ujjlenyomat-feloldás) esetében 
1: 50 000-es esély van a telefon véletlenszerű kinyitására 

illetéktelen ujj használatakor. A Face ID (arcfelismerő funkción 
alapuló feloldás) esetén ugyanez az arány jelentősen kisebb, 1: 1 

000 000 – (kivéve egypetéjű ikrek) Tehát a 3D-s arcfelismerő 
funkciójuk többszörösen biztonságosabb, mint az ujjlenyomat-

olvasók. 
Követelmények: (személy azonosítása esetén) 

Az arcfelismerő rendszerek alapvetően négy részből épülnek fel: 

kamera – felbontás, mennyiség 
adatátviteli csatorna – folyamatos, biztonságos adatátvitel 

https://www.alza.hu/apple/v1627.htm
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feldolgozó szoftver – gyors, hibamentes működés 

tárolóegység – megfelelő kapacitás, CIA elv érvényesülése 
Kamera 

A rendszerben működő szoftver által használt algoritmus függvénye 
az, hogy milyen minőségű képre van szükség a sikeres 

felismeréshez, de egy bizonyos minimumnak meg kell felelni annak 

érdekében, hogy az algoritmus eredményesen fel tudja dolgozni a 
kapott képi információs jeleket. 

A kamera felbontóképessége és érzékenysége dönti el a 
felhasználhatóságát. Általánosságban elmondható, hogy szükséges 

minimum 5 Mp képfelbontás és a kamerához szerelt optika 
felbontása sem lehet rosszabb. Az érzékenység szükséges mértéke 

függ a felhasználás helyétől, az ott levő természetes és mesterséges 
megvilágítástól is. 

Fontos a kamera szerelt pozicionálása is, magassága, dőlésszöge. 
Ha a kamera és az adatfeldolgozás helyszíne különböző 

Sávszélesség elegendő legyen,  
Lehet fém alapú, hagyományos rendszereknél, optikai kábel modern 

rendszereknél, vezeték nélküli hálózat. 
Bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás biztosítása 

rendszerenként technikai kialakítást és eltérő rendszabályok 

alkalmazását igényli. 
Feldolgozó szoftver 

2014-ben a Facebook bejelentette DeepFace programját, 
amely 97,25 % -os pontossággal képes meghatározni, hogy két 

fényképezett arc ugyanahhoz a személyhez tartozik-e. Ugyanazon 
teszt elvégzésekor az emberek az esetek 97,53% -ában válaszolnak 

helyesen, vagyis csak 0,28% -kal jobban, mint a Facebook program. 
Clearview AI több millió internetes oldalról fésüli össze a fotókat, 

több mint hárommilliárd fotóból álló adatbázison, forrása hétszer 
akkora, mint az amerikai szövetségi nyomozóirodáé. 

(Védekezés ellene: a felhasználó alkalmazhat egy szűrőt, amely 
módosítja a kép bizonyos képpontjait, mielőtt az webre kerül. Ezek 

a változások észrevehetetlenek az emberi szem számára, de nagyon 
zavaróak az arcfelismerési algoritmusok szempontjából.) 

2015.-ben a FaceNet új rekordpontosságot ért el  , 

99,63% egyezési pontossággal. 
Online működés: 

https://arxiv.org/pdf/1503.03832.pdf
https://arxiv.org/pdf/1503.03832.pdf
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A Thales arcfelismerő szoftvert (LFIS) alkalmazó megoldása kiváló 

eredményeket ért el, 99,44% -os arcfelvétel arányával kevesebb, 
mint 5 másodperc alatt 

 Kép információk tárolása a legtöbb jogi probléma forrása 
Tilalmak: 

Az adatvédelem és az állampolgári jogok aggályai fokozódtak az 

USA-ban 2019. május 6-án San Francisco megszavazta 
az arcfelismerés betiltását. Majd Bostonban, Oaklandban, San 

Diegóban, Kaliforniában,Portlandban követték ezt. Szövetségi 
jogszabály még nem született. 

Európában a GDPR szabályozza a biometrikus adatok kezelését. 
(General Data Protection Regulation – Általános adatvédelmi 

szabályok)  
Magyarországon Alapvető jogszabály az Európai parlament és a 

tanács (eu) 2016/679 rendelete, mely 2016 április 27.-én lépett 
hatályba, 2 éves türelmi idővel.) és amely GDPR néven vált 

közismertté. A jogszabály szerint az emberi arcról készített digitális 
jelsorozat személyi adatnak számít. 

COVID 19 
A maszkok kötelező viselése nehezíti az arcfelismerést. 

Thales, a NEC és az EDGENeural.ai, algoritmusaikat úgy alakítják, 

hogy javítsák az álarcos személyek arcának felismerési pontosságát. 
2001 szeptember 11 után az USA növelte a biometrikus azonosítást 

az országba lépéskor. Ez írisz, DNS, véna szkennelést is jelenthet A 
járvány erősíti az arcfelismerés jelentőségét, mert kontaktusmentes 

eljárás, első szűrésre alkalmas 
Nagy biztonságú helyeken kötelező lehet a maszk néhány pillanatra 

történő eltávolítása is. 
2020 júliusban az Országos Szabványügyi és Technológiai Intézet 

(NIST) jelentés a COVID-19 előtti algoritmusokat használó 
kísérletsorozatot követően annak felmérésére, hogy a meglévő 

biometrikus rendszerek mennyire képesek megbirkózni, ha az 
arcokat részben elhomályosítják. 

Bio-IDiom rendszerének arc- és írisz-felismerési technológiáinak 
kombinációját használja. A maszkok viselőinél is körülbelül 99% -os 

felismerési pontosságot tudunk elérni a technológiával. 

Összegzés: 
Az arcfelismerés nagy fontosságú elsősorban a bűnözés elleni 

harcban 

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/biometrics/biometric-software/live-face-identification-system
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A jogszabályok megfelelő kialakításával és következetes 

betartásával csökkenteni lehet az állampolgárok szabadságuk 
korlátozásához fűződő aggályait. 

Az arc eltakarása természetesen nehezíti a pontos azonosítást, de 
ahol az erőforrások megengedik, létrehozható és működtethető egy 

hatékony védelmi rendszer. 
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Szeleczki Szilveszter: Korszerű taktikai harcvezetés 

 

Korreferátum 

 

A 21. század társadalmában az információs műveletek szerepe 

egyre inkább meghatározzák a mindennapi tevékenységeket. A 

katonai erők műveleteiben is fontos változások következtek be az 

információtechnológia területén. A felgyorsult műveleti tervezésnek 

köszönhetően megnövekedett az igény az információ gyors és 

biztonságos gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására. 

A nemzeti és szövetségi katonai infokommunikációs hálózatok 

sebezhetőségeinek, valamint az eszközök interoperabilitásának 

vizsgálata és célirányú fejlesztése elengedhetetlen a közös 

hálózatban szereplő eszközök és rendszerek megfelelő 

működéséhez. A kibervédelmi képesség fontos ismérv lesz a 

jövőbeni katonai erők hálózatközpontú műveleteiben, valamint a 

nemzeti és szövetséges információbiztonsági állapot fenntartásában. 

Jelenleg a Magyar Honvédség szakemberei aktívan dolgoznak a 

nemzeti hálózati és kibervédelmi műveleti képességek technikai 

kialakításán, amelyekre a nemzeti és szövetséges tevékenységek 

során egyre inkább szükség lesz. A jelenkori digitális korszakban a 

harci tevékenységek tekintetében korszerű fejlesztési elgondolások 

szükségesek. 
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Brînzan-Antal Krisztina: Hogyan befolyásolja a civil 

szervezetek pénzügyeit és működését a koronavírus-

járvány? 

 

Korreferátum 

 

A koronavírus világjárvány sok civil szervezetet nehéz helyzetbe hoz. 

Jelenleg a kormányok a biztonsági intézkedések révén okozott 

helyzetből adódóan kérdésessé vált a civil szervezetek pénzügyi 

fenntartása. A 10 kérdéses rövid kérdőív a magyarországi és erdélyi 

magyar civil szervezetek működését és fenntarthatóságát vizsgálja 

a koronavírus-járvány idején, azt vizsgálja, hogy az erdélyi magyar 

civil szféra milyen kihívásokkal néz szembe.  

A civil szervezetek jelenléte a helyi közösségben jelentős 

különbséget mutat, ha az anyaországi helyzetet összevetjük a 

kisebbségi létben mutatkozó állapottal, a magyarországi 

szervezetsűrűség 6,4 szervezet 1000 lakosra, addig az erdélyi 

szervezetsűrűség 2,3. A többségi civil szférához viszonyítva az 

erdélyi magyar civil szféra hátrányos helyzetben van annak ellenére, 

hogy programjait támogatja a magyar állam. Hátrányosabb a 

magyar civilek helyzete, mert a román civil szférához képest plusz 

feladatokkal rendelkeznek (elsősorban a szórványban). 

A dolgozat célja emellett az, hogy bemutassuk azt, hogy valami 

megváltozott a társadalomban és a civil szervezeti működésben és 

mindez már a koronavírus- járvány előtti időszakban elkezdődött.   

A dolgozatban a felhasznált kutatási módszer a kérdőív.  

Kérdései: 

1. Alapadatok 

2. Milyen célcsoportot szólít meg a szervezet? 

3. Van alkalmazottja a szervezetnek? Ha igen, a koronavírus 

idején és az utána következő időszakban tudja-e biztosítani 

az alkalmazottak fizetését, járandóságát?  

4. Ön szerint az elkövetkező egy évben fenntartható a szervezet? 

5. Pályázott az Önök szervezete? Ha igen, hova? 
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6. Ha pályázott, Ön szerint a megírt pályázatokra kevesebbet 

kap, mint a korábbi évek pályázatai esetében? 

7. Mennyire számíthat a civil szervezet az önkormányzat 

segítségére ebben az időszakban? 

8. Mennyire számíthat a civil szervezetük az egyház segítségére 

ebben az időszakban? 

9. Az Önök szervezete kezdeményezett valamilyen akciót a 

koronavírus-járvány kirobbanása óta? 

10. Ön szerint a járvány kihat a civil szervezetek jövőjére, 

működésére? Ha igen, miként? 

 

A kérdőívet 45 magyar és 52 erdélyi magyar civil szervezet töltötte 

ki. Azok a szervezetek kerültek bele a mintába, akik a Magyar Civil 

Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) partnerei. Ezért az 

esetszám, nem reprezentatív az összsokaságra, viszont az 

MCSZESZ partnerszervezeteinek a helyzetét méri fel járvány idő 

alatt. 
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Ináncsi Mátyás: Álhírek terjedése a COVID-19 járvány alatt 

közösségi médiafelületeken 

 

Korreferátum 

 

A közösségi médiaplatformok elterjedése és népszerűsége, illetve a 

térnyerésük lehetőséget ad a hírek és információk gyors és 

széleskörű terjesztésére, nem csupán hivatalos (pl.: állami szervek, 

hírközlő társaságok) hanem az egyszerű felhasználók számára is. 

Bárki komolyabb korlátozások és következmények nélkül oszthat 

meg információkat, hozhat létre csoportokat, oldalakat, ahol a saját 

tartalmait oszthatja meg. Ezeknek az ellenőrzése lényegében az 

adott közösségi médiaplatformot üzemeltetők feladata, amely 

általában moderátorokon keresztül történik. A moderátorok 

lehetnek hivatalos moderátorok, illetve felhasználói moderátorok, 

akik általában törlés, illetve kitiltással rendelkeznek, mint szankció. 

Ez nem hatékony, lehetőséget ad a könnyű kijátszásra és az egész 

rendszer működése lehetőséget nyújt infodémiás helyzet 

létrejöttére. A konferencia előadásomban az álhíreket mutatom be, 

amelyek a COVID-19-cel kapcsolatban terjednek, illetve közösségi 

médiaelemzésen keresztül prezentálom ezek eléréseit. 

Előadásom során az álhírek bemutatása mellett, figyelmet szeretnék 

felhívni ezek veszélyeire, illetve a felhasználói tudatosságot 

elősegíteni. 
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Módszer 

Az elemzésre a SentiOne közösségi médiaelemző szoftver 

alkalmaztam, melyen keresztül bemutatom, hogy a releváns álhírek 

és álhírterjesztő személyek, illetve oldalak milyen eléréseket érnek 

el. Melyek a fő platformok, ahol a kommunikáció történik, 

összességében a felhasználók milyen véleményekkel és 

visszajelzésekkel mutatkoznak meg az adott témával kapcsolatban. 

Továbbá a szoftver elemzése alapján továbbá kiemelem a fő 

álhíreket, illetve félinformációkat, amelyeket normál, egyszerű 

felhasználók osztanak meg, illetve ezeknek milyen eléréseik vannak. 

Eredmények 

Összességében elmondható, hogy a felhasználók által megosztott 

álhírek és félinformációk, illetve az ezzel foglalkozó csoportok a 

SentiOne elemző szoftver alapján magas eléréssel rendelkeznek. A 

magas elérés jelen esetben akár 10 millió elérést is jelenthet. 

Elérésnek nem a felhasználó, illetve nem egyének minősülnek, 

hanem olyan tartalmak, amelyek megtekintésre kerültek, akár 

duplikáltan is és akár több platformon is egyszerre. Viszont így is 

kiemelt elérések vannak jelen. Továbbá kirajzolódott, hogy 

elsődlegesen az ilyen tartalmak a Facebookon kerülnek megosztásra 

és megvitatásra, második helyen külső (nem közösségi 

médiaplatform) weboldalak és harmadik helyen pedig 

feltörekvőként a Twitter helyezkedik el. Végezetül közösségi 

médiában megjelent tartalmakon keresztül bemutatom azt, hogy 

bizonyos esetekben ezek az álhírek megerősítettek felhasználókat a 
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COVID védőintézkedések kikerülésére és, hogy ezek több esetben 

is egyének halálát illetve súlyos megbetegedését okozták. 
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Koller Marco: Az okos eszközök által gyűjtött adatok 

biztonsági kihívásai 

 

Korreferátum 

 

Az információs társadalom egyik ismérve a keletkezett adatok, 

információk mennyiségének és áramlásának nagymértékű 

növekedése. Ezen társadalom alkotórészévé vált a technológia, 

illetve a technológiai fejlődés, mely számos lehetőséget és kihívást 

rejt magában. Az okos eszközök térnyerésével, azok 

mindennapjaink szerves részévé válásával a különböző állami és 

nem állami szereplők olyan értékes információkhoz juthatnak az 

emberek mindennapi szokásairól, melyekkel következtetni lehet egy 

adott személy kapcsolati hálózatára, baráti körére, tartózkodási 

helyeire, fogyasztási szokásaira, vagy akár káros szenvedélyeire is 

Kiemelt figyelmet érdemelnek az okos eszközök által betöltött 

különböző funkciók, azok evolúciója, amelyre kiváló példa az okos 

telefonokon működő mobil banking applikációk, mellyel már 

mindennapi banki ügyeinket egy telefonon keresztül is végre tudjuk 

hajtani.   

 

Számos applikáció kér hozzáférést, bizonyos jellegű a telefonon 

tárolt információkhoz (pl.: telefonkönyv, helyadatok, képernyőidő, 

stb.), mely által a szoftver fejlesztője fel tudja használni ezen 

információkat saját vállalkozása és terméke fejlesztése érdekében 

vagy harmadik félnek is esetlegesen átadhatja bevétel szerzés 
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érdekében. Az előbbiek megvalósulhatnak a felhasználó tudatos 

beleegyezésével (felhasználói nyilatkozat), illetve anélkül is. A 

második kategóriába már több esetben beletartoznak a különböző 

káros szoftverek (adathalász programok). Azonban az első 

kategória esetén a felhasználói attitűd és figyelmesesség kiváltképp 

meghatározó, a nemkívánatos adatgyűjtés elkerülésének 

szempontjából, ugyanis, ha a felhasználó nem, vagy nem kellő 

alapossággal olvassa el a felhasználói nyilatkozatot vagy szerződést, 

akkor tevékenységéről, személyéről olyan adatok kerülnek egy 

adott céghez, melyhez az adott szerződés teljes tudatában 

lehetséges, hogy nem járult volna hozzá. 

 

A doktori kutatásom során a különböző okos eszközök (okos telefon, 

okos óra stb.) által nyújtott kényelmi szolgáltatásokban rejlő 

lelehetőségeknek és kihívásoknak a vizsgálatát végzem, kiemelten 

metaadatokkal történő visszaélések, illetve az eszközök, illetve 

betöltött funkciójának, evolúciójának tükrében. Fontosnak tartom, 

hogy tisztázásra kerüljön, hogy a különböző okos eszközök által 

nyújtott kényelmi szolgáltatásoknak megvannak a különböző 

pozitívumai, illetve kockázatai, így többek között ennek tudatosítása 

érdekében folytatom kutatásom. 
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Magas Bianka: A megfigyelés társadalma 

 

Korreferátum 

 

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer magának 

mindennapjainkban, az általunk használt eszközök, szolgáltatások 

révén megkerülhetetlen részét képezi életünknek. Számtalan 

felhasználási területe közül a lakosság állami, vállalati megfigyelését 

egyre nagyobb érdeklődés övezi. Az állampolgárokról hatalmas 

mennyiségben gyűjtött adatok mesterséges intelligenciával való 

feldolgozása, kiértékelése számos ajtót megnyit az azokat birtokló 

vállalatoknak, államoknak. Kérdés azonban az, hogy vajon a 

társadalom is akar a megfigyelés társadalmává válni? Támogatnák-

e az emberek a privát szférájuk szűkülését a szolgáltatásokért és 

biztonságukért cserébe? A kérdés megválaszolásához először egy 

trendelemzéssel megvizsgálom a nemzetközi szakirodalomban a 

relevánsnak ítélt területeket. Egy kérdőíves felmérés segítségével 

meghatározom a technológiaelfogadás- modellt alapul véve, hogy 

mekkora támogatottságot élvezne a széleskörű digitális állami 

megfigyelés, milyen tényezők befolyásolhatják ennek a megítélését.  
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Szabó Fruzsina: Élőerő vs. gépi tanulás: A mesterséges 

intelligencia a jövő mozgatórugója? 

 

Korreferátum 

 

Az élőerő kontra gépi tanulás a jelenkor egyik legmegosztóbb 

témaköre. Az, hogy milyen mértékben van jelen egyik, másik 

manapság már rengeteg kérdést felvet mind a társadalom, mind 

pedig a fejlesztők, programozók szemszögéből. A jövő képlékeny 

mivolta adja talán a legnagyobb bizonytalanságot, ugyanis 

mostanra már olyan szintű radikális változásokkal kell szembenézni, 

melyek korábban még csak fel se merülhettek. Fordulópontjához 

érkezett a digitalizáció. 

Kutatásom módszertani háttere egy empirikus kutatás, azaz egy 

kérdőíves felmérés (423 kitöltő), továbbá hazai és nemzetközi 

szakirodalmak, desk research révén valósult meg. Meglátásom 

szerint a válaszadóim köre nem látja át a mesterséges intelligencia 

segítő, támogató funkcióját hosszú távon a munkaerő piacán. A 

válaszadóim 43%-a számára teljességgel rémísztő, 23%-a pedig 

kétségbe van esve, hogy vajon féljen vagy ne a mesterséges 

intelligencia gyors ütemű fejlődése következtében. 

Tanulmányom során elsősorban a társadalom szemszögéből 

vizsgálom ezt a kérdéskört, másodsorban pedig a nemzetközi 

példák segítségével feltérképezek úgymond egy bekövetkezési 

valószínűséget bizonyos munkanemekre vonatkozóan. Vajon hol, 

mire van nagyobb szükség? Kiválthatóak e egyes foglalkozások 
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teljes egészében gépi tanulással? Milyen társadalmi hatásokkal 

lehet s kell majd számolni a munkahelyi kultúrában? 
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Érsek Kitti: A fegyveres konfliktusok hatása a nők jogaira az 

ENSZ békefenntartásban, különös tekintettel az 

1325/2000-es Bt határozatra 

 

Korreferátum 

 

Az ENSZ Alapokmánya negyvenöt alkalommal utal a „béke” 

kifejezésre. A legtöbb esetben ennek a szónak a használata a 

biztonsággal - mintsem az emberi jogokkal – párosul. Egyéb 

esetekben az Alapokmány kiindulópontot ad a béke újbóli, a 

háborúk keretein kívüli elképzeléséhez. A Biztonsági Tanács 2000. 

október 31-én elfogadta a Nők, Béke és Biztonság határozatot, 

amely megerősíti a nők fontos szerepét a békefenntartásban. 

Kutatásom tárgyaként vizsgáltam a Tanács Nőkről, a Békéről és 

Biztonságról szóló 1325/2000-es határozatát, illetve a fegyveres 

konfliktusok és a nők kapcsolatát. A 2000. október 31-én elfogadott 

határozat megerősíti a nők fontos szerepét a konfliktusok 

megelőzésében, megoldásában, a béketárgyalásokon, 

béketeremtésben, békefenntartásban és a konfliktus utáni 

újjáépítésben. Megállapítható, hogy a békeműveletekben egyre 

előkelőbb helyet foglalnak el a polgári lakosság - különösen a nők 

és gyermekek, mint a fegyveres konfliktusok által hátrányosan 

érintett túlnyomó többség – védelmére, a szexuális kizsákmányolás 

és bántalmazás jelenségének visszaszorítására, a nők, mint a 

konfliktusok megelőzésében és megoldásában résztvevő felek 

szerepének növelésére, a nemek közti egyenlőség elérésére törekvő 

határozatok. Kutatásom elsődleges célja választ adni arra a 
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kérdésre, milyen hatással vannak a fegyveres konfliktusok a nők 

jogaira. Mivel a nők és a férfiak különböző módon élik meg a 

konfliktusokat, különböző módon hat rájuk a felépülés, gyógyulás 

folyamata. Ebből kifolyólag speciális intézményesített eszközök és 

lépések bevezetése szükséges. Célom, hogy elemezzem, a 

Határozat milyen rendelkezéseket állít fel a nők jogaival kapcsolatos, 

illetve azokat érintő kérdésekben. Ezt követően misszióspecifikus 

példákkal mutatom be, hogy e rendelkezések hogyan is jelennek 

meg a jelenleg zajló fő békeműveletekben (MINUSCA, MINUSMA, 

MONUSCO, UNISFA, UNMISS), amelyekben az NGO-k nem csak 

igyekeznek megerősíteni a meglévő mechanizmusaikat, hanem 

teret is nyitottak a nőknek a DDR, SSR programokban és a 

konfliktusmegelőzésben. A legvégső szakaszban – a sikeresen lezárt 

UNMIL és UNOCI mandátumának vizsgálatával - arra a kérdésre 

keresem a választ, hogy a női békefenntartók hogyan tudnak 

hozzájárulni a viták békés rendezéséhez. Zárásként, az 

implementáció hatékonyságára vonatkozó javaslatokat fogalmazok 

meg a Pekingi Platform iránymutatása alapján. 
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Nyári Merse: Ukrán forradalom, vagy külső beavatkozás? 

 

Korreferátum 

 

Az előadás célja, hogy egy újabb szemszöget mutasson be a 2013-

2014-es ukrán belpolitikai történésekről. Az ukrán tüntetések szép 

lassan átcsaptak zavargásokba, majd egy gyújtópont segítségével 

forradalommá alakultak. Az események relatíve gyorsan zajlottak le 

2014 februárjában. 

 Véleményem szerint olyan külső beavatkozások történtek az 

ukrán belpolitikába 2013-14-ben, mely teljesen eltérítette a békés 

demonstrációkat. Különböző civilszervezeteket és szélsőséges 

szervezeteket használtak fel arra, hogy az addig regnáló politikai 

vezetést megdöntsék. 

 A kutatás során próbáltam olyan információkat gyűjteni, 

melyek a közvélemény számára eddigiekben ismeretlenek lehettek. 

Törekedtem rá, hogy ne csak egy nézőpontot képviselő helyekről 

informálódjak. A kutatást több tudományterület segítségével 

vizsgáltam. Megnéztem az események hatását gazdasági és 

társadalmi oldalról, valamint a politikai változásokat is 

megvizsgáltam. 

 A kutatás eredményeképp arra jutottam, hogy a 2014-es 

ukrán forradalom nem feltétlenül volt az emberek szuverén akarata. 

Ezt támasztja alá az a fajta társadalmi feszültség, ami a forradalmat 

követte. A különböző etnikai feszültségek polgárháborúba 

taszították az országot. A forradalom gazdaságilag is tönkretette 
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Ukrajnát. Az orosz oligarchák helyett amerikai “oligarchák” kerültek 

pozícióba, összképet nézve nem igazán változott semmi, csak az 

emberek lettek szegényebbek. Valamint nem elhanyagolható, hogy 

olyan szélsőséges szerveződések nyertek teret, amelyeknek a 

forradalom nélkül esélyük sem lett volna ekkora befolyásra szert 

tenniük (Jobb Szektor, neonáci szervezetek, Azov Zászlóalj, stb). 
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Malecz Gergő: Európa harca az iszlámmal: Macron 

erőpróbája 

 

Korreferátum 

 

Azt szeretném bemutatni, hogy valójában mekkora kihívással kell 

szembenéznie nem csak Emmanuel Macron francia elnöknek, 

hanem egész Európának, illetve képesek-e eredményesen fellépni 

ezek az országok az iszlám radikalizmussal szemben. Macron 

határozott törekvéseit ismertetem előadásban, amelyek célja egy 

felvilágosodott francia iszlám, mely békében él a köztársasággal, 

igazodik annak szabályaihoz és értékeihez. A terrortámadások 

Franciaországban és Ausztriában rávilágítottak arra, hogy ismét 

radikális iszlamista szélsőségesek célpontjává vált Európa. Az iszlám 

térhódítása, az iszlám radikalizálódás, a két kultúra közötti éles 

ellentét, a párhuzamos társadalmak kialakulása, az integráció 

sikertelensége olyan komplex, biztonsági kockázatot rejtő 

problémák halmaza, amelyek elleni fellépés elengedhetetlen az 

európai országok biztonságának biztosítása érdekében. Macron 

tehát felismerte a helyzet súlyosságát (szemben néhány nyugat-

európai állammal), s ha támogatást kap a francia társadalomtól is a 

kihívásokkal szembeni határozott fellépésére, véleményem szerint 

részsikereket érhet el, amely példát mutathat az európai államok 

számára is. 
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Pulai Bence: Északi Áramlat-2 biztonságpolitikai 

szemszögből 

 

Korreferátum 
 

A nemzetközi gázvezetékek, mint államok kölcsönös függőségére 

épülő rendszerek, fontos aspektusai az országok, illetve régiók 
biztonságának, biztonságpolitikai stabilitásának. Ugyanis 

nyilvánvaló, hogy a katonai és politikai eszközök mellett a gazdasági 
tényezőknek is fontos szerep jut ezeknek a biztosítása 

szempontjából. Munkámban ezért, illetve ebben a kérdéskörben 
jelenleg igencsak releváns Északi Áramlat-2-vel, az építését övező 

nagyhatalmi nyomásgyakorlással, illetve a várható energiai- és 
biztonságpolitikai változásokkal bemutatásával foglalkozom. 

Előadásomban röviden foglalkozom az európai gázpiac 
importkitettségének és függőségének kérdéskörével, majd 

felvázolom a balti-tengeri csővezetékek, különösképp az Északi-
Áramlat-2, építésével kapcsolatos körülményeket, illetve az ezeket 

hátráltató tényezőket. Megállapítom, hogy a csővezeték 
szempontjából igazán releváns hatalmaknak és országuknak milyen 

kül-, és biztonságpolitikai, energetikai és gazdasági céljaik fűződnek 

ezen földgázszállítási projekthez, illetve ezek érdekében milyen 
lépéseket foganosítottak. Végezetül pedig az előadásom során 

felvázolt tényezők alapján megállapításokat teszek az európai 
közösség energia-, és biztonságpolitikai majdani helyzetére nézve, 

kiváltképp az integráció egészének jövőjével kapcsolatban. 
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Eng. Ahmad Alhosban: Assessing the Parameters of the 

Availability for the GNSS GBAS Landing System 

Infrastructure in GAST-D/F performance 

 
Correferatum 

 

In the Global Navigational Satellite System (GNSS) aviation world, 
the Ground-Based Augmentation System (GBAS) Landing system 

has recently been approved as CAT II performance (equivalent to 
GBAS Approach Type D (GAST-D)) for the precision approach 

landing and take-off operations using the GNSS technology, the 
standard requirements were provisioned in ICAO Annex 10 using a 

single GPS constellation signals only. Yet, the System Design 
Approval (SDA) of GBAS systems is supposed to meet those 

requirements accordingly before its deployment and operation. 
Furthermore, the requirements of CAT III performance (GAST-F) are 

tended to be approved using dual Constellation by adding the 
European Galileo system’s signals in the near future. In this 

research, an assessment of the availability parameters for CAT II/III 
performance is conducted by using the upcoming Galileo 

constellation signals only and over Europe Only. A simulation tool 

was used to estimate to which level of integrity and accuracy is 
needed to meet the requirements of current approved CAT II 

performance and the intended future requirements of CAT III, 
considering the new Binary Offset Carrier (BOC) and the +6dB 

Galileo signals. The results showed a promising better and a more 
stable performance of achieving those requirements over Europe 

space compared with GPS system performance. 
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Olivér Balogh: Poland’s perception of security under the 

new National Security Strategy 

 

Correferatum 

 

Poland as a specific country being a shatter belt between NATO, EU 

and the East faces many threats and challenges. The national 

security strategies determine the main challenges and threats based 

on the national and alliance experiences. The Polish perception of 

security is a specific one due to the country’s geopolitical location 

and by bordering with the Russian Federation. This study aims to 

determine how Poland perceived its own security by the new 

national security strategy focusing on the threats from Russia. In 

this case the national security strategy of Poland from the year 2020 

will be the main document defining the challenges and threats 

Poland will face in the future.  

The hypothesis will be that based on the new security strategy 

Poland’s security perception focuses on the threat coming from the 

Russian Federation’s aggressive policy, determined from historical 

experiences. The analysis is based on the comparison among the 

new national security strategy and the earlier ones. Furthermore, 

the results of analysis of the documents will be compared with the 

historical experiences and geopolitical location of Poland. Building 

upon these results the presentation will point out the connections 

between the geopolitical location of the country and the perception 

of the threat from the Russian Federations policy.  
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The results of the analysis suggest that the perception of security in 

Poland depends on the country’s historical experiences during World 

War II, the era of the communist regime and the geopolitical 

location of Poland, as far as the Russian Federations’ policy is 

concerned. 
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István Szabadföldi: Artificial Intelligence in Military- The 

EDIDP and NATO perspective 

 

Correferatum 

 

Artificial Intelligence (AI) facilitates human-machine collaboration 

that results in coordinated operations between manned and 

unmanned systems. AI allows machines to learn from their 

experiences, intercept new inputs, and perform tasks related to 

military operations. Technologies such as computer vision, machine 

learning, and Natural Language Processing (NLP) are used to train 

AI systems to perform specific tasks by processing huge volumes of 

data. AI-enabled learning machines enhance autonomy in combat 

management and execution as well as streamline various military 

functions. 

Artificial intelligence penetrates industries like healthcare and 

finance, manufacturing and aviation and governments around the 

world are increasingly investing in another of its applications: 

autonomous weapons systems. Governments are already 

developing programs and technologies that they hope will give them 

an advantage over their foes, putting increasing pressure for others 

to follow their example. The IT industry provides firm background 

for these strategic objectives and create an increasingly competitive 

market for AI solutions. 

The military artificial intelligence market has been segmented on the 

basis of platform, offering, application, technology, and country. 
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Based on application, the military artificial intelligence market has 

been classified into information processing, warfare platform, threat 

monitoring, planning & allocation, cyber security, simulation & 

training, logistics & transportation, target recognition, battlefield 

healthcare, NBC scenario monitoring and fire monitoring. 

Having understood the trend EU and NATO put significant emphasis 

on developing AI solutions in supporting defense technologies. Both 

entities of the Western Alliance launched projects (e.g. Military Uses 

of Artificial Intelligence, Automation, and Robotics - MUAAR) and 

programs (EDIDP-AI-2020 – Defence technologies supported by 

artificial intelligence) to intensify development and competition. 
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Katona Gergő: A COVID-19 által támasztott kihívások a 

munka világában 

 

Korreferátum 

 

2019 végén Kínában megjelent, majd rövid időn belül az egész 

világon elterjedt egy újfajta vírus, amely az általunk ismert világ 

berendezkedését átformálta. Világszerte kijárási korlátozásokat 

vagy éppen tilalmat rendeltek el, amivel - a köznyelven 

koronavírusként ismert SARS-CoV-2- vírus terjedését próbálták, 

illetve és mai napig próbálják lassítani. A védelmi intézkedések az 

élet számos területére nagy hatást gyakoroltak, a gazdasági 

tevékenységek számos országban szinte teljesen leálltak, emberek 

milliói veszítették el az állásukat. Egyik napról a másikra egyes 

közigazgatási szerveknek és a gazdasági vállalatok nagy részének 

kellett átállni távoli munkavégzésre. A kutatás során a szerző 

kivizsgálta a távoli munkavégzés megjelenését és tömeges 

elterjedését a vírus kirobbanását követően. Feltárta azon 

kockázatokat, amelyek a távoli munkavégzés során a közigazgatási 

szerveket és vállalatokat fenyegetik. Megvizsgálta azon 

lehetősségeket, amelyekkel a kutatása által feltárt és rendszerezett 

fenyegetéseket csökkenteni, illetve megszüntetni lehet. Kivizsgálta 

a hazai és nemzetközi normatív szabályozást a távmunkát illetően. 

Külön megvizsgálta azon országokat, ahol a távoli munkavégzés 

aránya kimagasló volt a vírus elött. Kérdőíves kutatási 

módszertannal megvizsgálta azt, hogy hazánkban, mind a köz és 
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mind a magánszektorban miként ment végbe a távoli 

munkavégzésre való tömeges átállás a vírus megjelenésének idején, 

továbbá a szerző ebben a kérdőívében azt is vizsgálat alá vette, 

hogy a szakértők szerint az egy fenyegetések mekkora kockázatot 

jelentenek szervezeteik számára. 
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Hankó Viktória: Drónok harca – avagy a drónokkal 

kapcsolatos adatvédelmi kérdések 

 

Korreferátum 
 

A modern technológia világában egyre újabb és újabb eszközök 

jelennek meg, amelyek ráhatással vannak a mindennapjainkra. 

Ennek egyik csoportját a pilóta nélküli légijárművek alkotják. 

Számos módon lehet ezeket az eszközöket hasznosítani, gondoljunk 

például mezőgazdaság területére, illetve a közszolgálati 

alkalmazásukra, vagy akár a katonai felhasználásukra. Azonban a 

lehetőségek mellett különböző veszélyeket, kockázatokat is 

hordoznak magukban, ennek egyik eleme az adatvédelem is. De 

milyen elemeket említhetünk az adatvédelem terén a drónokkal 

kapcsolatban? Mik azok a jogok, amik a használatukkal esetlegesen 

sérülhetnek, és ennek a bekövetkezése esetén milyen 

következményekkel találhatjuk szembe magunkat? Az előadás 

többek között ezekre a kérdésekre is választ ad, amellett, hogy egy 

átfogó képet mutat be a pilóta nélküli légijárművekről, valamint az 

eszközökkel kapcsolatos adatvédelmi, jogi szabályozási háttérről. 

További betekintést nyújt a világ különböző részein megjelenő jogi 

keretrendszerekről, amellett, hogy kitér az európai és a hazai 

aktusokra is. Extra elemként pedig néhány hazai szakértő 

álláspontja is megjelenik a témában. Kitekintésként pedig szó lesz 

továbbá az adatvédelmi hatásvizsgálatról, valamint arról is, hogy 

egyes országok adatvédelmi hatóságai milyen ajánlásokat 
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fogalmaztak meg az elmúlt években a drónt használó közösségek 

felé. 
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Elter Norbert: Franciaország kiberbiztonsági megközelítése 

 

Korreferátum 

 

Az előadás átfogó képet nyújt Franciaország kiberbiztonsági 

stratégiájáról, modelljéről. A kutatás célja, hogy részleteiben 

ismertesse Franciaország kiberbiztonsági stratégiáját, modelljét, és 

ezzel hiánypótló szakirodalmat hozzon létre Magyarországon. 

További célja, hogy választ adjon arra, milyenek a franciák 

Európában a kiberbiztonság területén, illetve még fontos cél, hogy 

következtetni lehessen a francia kiberbiztonság jövőbeli kilátásaira 

és lehetőségeire. 

A kutatás Franciaország kiberbiztonsági stratégiájának történelmi 

áttekintésével kezdődik, hogy megértsük, hogyan alakult ki a 

kiberbiztonság Franciaországban, mikor eszméltek rá és minek 

hatására eszméltek rá, hogy ez egy olyan fontos képessége az 

országnak, amit fejleszteni illik. Ezt követően Franciaország 

kiberbiztonsági modellje kerül vizsgálat alá a francia kiberbiztonsági 

jogi eszközök és stratégiák elemzésével, illetve a francia cégek 

kiberbiztonsági tevékenységének vizsgálatával. Itt érdemes 

kiemelni a francia katonai stratégia kiberbiztonsági területének 

fontosságát, illetve Franciaországot, mint nemzetközi 

kiberbiztonsági aktort a nemzetközi kezdeményezéseivel, mint 

például a párizsi felhívás. 

Arra a kérdésre keresi a kutatás a választ, hogy milyenek a franciák 

Európában a kiberbiztonság területén. A kutatás megállapította, 
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hogy jó Franciaország szervezeti felépítése. A kor igényeinek 

megfelelő, modern a jogi lefedettsége van, mert annyi támadás éri, 

hogy az átlag államnál még jobban az érdekében áll felkészültnek 

lennie, illetve komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy tájékoztassa 

a francia internet felhasználókat, így az emberi mulasztás esélyeit a 

minimálisra képes csökkenteni a kiberbiztonság területén. 

A kutatás végén következtetések lettek megállapítva a francia 

kiberbiztonság jövőbeli kilátásaira, lehetőségeire. Kiemelendő a 

kiberbűnözés növekedésének tendenciája, mivel rendkívül 

jövedelmező, és egyre csak jövedelmezőbb tevékenység lesz. 

Emiatt folyamatosan fejleszteni kell a kiberbiztonságot és befektetni, 

hogy ne realizáljunk veszteséget a kibertámadások miatt. A 2022-

es választások közeledésével egyre fontosabb lesz a demokratikus 

folyamatok informatikai védelme. Véleményem szerint 

Franciaország jó úton halad, a nemzetközi színtéren a helyzete 

kedvezően fog alakulni. 
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Baglyos Sándor: A katonaság és a videojátékok kapcsolata 

 

Korreferátum 

 

A számítógépes játékok napjainkban a gazdaság kiemelt iparágához 

sorolhatók. Az emberek közel 70%-a 18 és 29 éves kor között 

próbált már valamilyen játékot élete folyamán. Az U.S. Office of 

Naval Research legfrissebb kutatásai szerint a gamerek sokkal 

kiemelkedőbbek bizonyos területeken, mint azok, akik nem 

játszanak rendszeresen videójátékokkal. A kutatás feltárja, hogy 

hogyan is jutottunk el a katonaság egyik legjobban bevált toborzói 

módszerétől, a háborús filmektől, a videójátékokig, úgy, hogy 

közben a Pentagon és a Hollywood közötti szoros történelmi 

kapcsolatokat is megvizsgálja. Ma pedig ez az együttműködés, 

amelyet Phil Strub, a Pentagon és Hollywood összekötő irodájának 

vezetője „kölcsönös kizsákmányolás kapcsolatának” nevez, egyre 

inkább magába foglalja a háborús filmek és a FPS játékok viszonyát 

Amerikával. 

A tanulmány kiemeli azokat a történelmi eseményeket, amelyek 

szerepet játszottak a fent említett „szövetségre”. Miként is lett a 

katonai ipari komplexumból a szakértők szerinti „The Military-

Industrial-Media Entertainment Network” (MIME-Net) (A katonai-

ipari-média szórakoztató hálózat). Továbbá, az informatikai 

fejlődésnek köszönhetően milyen új platformok jöttek létre, 

amelyek segítettek a katonaságnak különböző céljaik 

kivitelezésében. A katonai toborzás nemcsak a toborzási misszió 
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nagysága miatt, hanem a toborzás jelenlegi környezete miatt is 

kihívást jelent a toborzótiszteknek, hiszen nehéz egy új generációt, 

a korábban használt néhol talán már elavult eszközökkel 

megfogni/katonáskodásra ösztönözni.  

Ennek a felismerésnek hatására az elmúlt években több hadsereg 

indított toborzó programot az e-sport versenyeken résztvevő 

játékosok körében. Bizonyos szimulációs játékok ráadásul egyfajta 

„alap” kiképzést is adnak előre a jövendőbeli katonáknak, amelyek 

jellemzően a drónokat vezérlő pilóták esetében megkerülhetetlenek. 

Mivel a mai katonák sokkal több új kihívással találják szembe 

magukat az egyre nagyobb mértékben növekvő technológiai 

fejlődés miatt, ezért minden eshetőségre a lehető legalaposabban 

fel kell, hogy tudjanak készülni.  

2018-tól a Budapest Honvéd Sportegyesületen belül is létrejött az 

E-sport Szakosztály, amelynek deklarált célja, hogy ezen keresztül 

olyan mentális és fizikai felkészítést kapjanak a versenyzők, mint a 

hagyományos profi sportolók. 
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Nimsz Vivien: Egyenruhában a Tinderen? – avagy az online 

tárkeresés kockázatai 

 

Korreferátum 

 

Az információs társadalom és a digitális világ olyan gyökeres 

változásokat hozott az emberek mindennapi szokásaiban, amelyek 

hatást gyakorolnak többek közt az emberi kapcsolatokra, a 

viselkedési normákra és az ismerkedési szokásokra egyaránt. Az 

online térben történő ismerkedés 2020-ban már nem számít új 

keletű dolognak, ettől függetlenül elmondhatjuk, hogy a technika 

fejlődése folyamatos előrelépési lehetőségeket biztosít a társkereső 

felületek számára.  Milyen veszélyekkel járhat a túlzott használat és 

a kevésbé biztonságtudatos attitűd? Lehetnek-e hatással a 

tárkereső alkalmazásokon közétetett személyes adatok a leendő 

hivatásos állomány tagjainak karrierútjára? Kutatásom során főként 

ezekre a kérdésre kerestem a választ, melynek során a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem tisztjelölt és civil hallgatóinak hozzáállását 

vizsgáltam, többek közt információbiztonsági szempontból. 
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Dub Máté: A social engineering támadások elleni védekezés 

fontossága az állami szférában 

 

Korreferátum 

 

A XXI. század infokommunikációs társadalmának és a technológia 

rohamos fejlődésének köszönhetően napjainkban a kiberteret, az 

úgynevezett ötödik hadszínteret tekinthetjük az egyik 

legjelentősebb biztonsági kockázatnak. Ezt leginkább a globális 

szinten is szignifikánsan növekvő kibertámadások száma támasztja 

alá. A célpontok skálája pedig az állami szinttől egészen a privát 

szféránkig terjedhet. A támadások hátterében a legkülönbözőbb 

indítékok is állhatnak, mint például a zsarolás, anyagi haszonszerzés, 

adatok jogosulatlan megszerzése, kritikus infrastruktúrák támadása, 

vagy akár államok belpolitikai döntéshozatalának befolyásolása. A 

támadási típusok, kampányok, trendek egyre kifinomultabban, 

egyre hatásosabban, az aktualitást szem előtt tartva 

szofisztikálódnak napról napra. A védelmi és a támadási képességek 

növelésének, stratégiák fejlesztésének lehetőségei jelentősen 

eltérnek, ugyanis a védelmi kiadások -a megfelelő hardware-es, 

software-es, és humán-tényezőket érintő fejlesztések- jelentősen 

magasabbak, mint az offenzív területen. 

Az egyik legjelentősebb terület, ami egyben az egyik 

legveszélyesebb pont is a kiberbiztonságban, az maga a humán 

tényező. A támadók egyik prominens, és gyakran használt 

módszere a humán-alapú támadások tekintetében az úgynevezett 
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social engineering támadási technika. Ennek lényege, hogy a 

célpontokat a befolyásolás és rábeszélés eszközével tévesztik meg, 

manipulálják és meggyőzik őket, majd -akár technológia 

használatával, akár anélkül-, az embereket információszerzés 

céljából kihasználják. Ezen kockázat csökkentésének egyik 

legkifizetődőbb módja az emberek felkészítése az új típusú 

kihívásokra, hisz a támadók legkedveltebb célpontjait az alacsony 

szintű adat- és információbiztonság tudatossággal rendelkező 

polgárok alkotják. 

Előadásom középpontjában ebből adódóan a humán alapú 

támadásokon belül ezen social engineering támadások kerülnek 

elemzésre. Kutatásomban a védekezési képességek növelésének 

lehetőségét két empirikus kutatás tudományos konzekvenciáinak 

levonásával tárom fel. A kísérletekben a fent említett social 

engineering tevékenységnek voltak kitéve a résztvevők az offline 

térben. A két különböző empirikus kutatás két teljesen különböző 

csoporton lett végrehajtva. Az első csoportba az adat- és 

információbiztonság tekintetében laikus, míg a második csoportba a 

téma iránt érdeklődő emberek tartoztak. A kutatások 

eredményeként lehetőség nyílt a védelmi képességeket, legfőképp 

annak humán-aspektusát új perspektívában megvizsgálni. A 

végeredmény tekintetében pedig következtetések vonhatók le az 

oktatás, a potenciális fenyegetettség súlyának megértetése, 

valamint a megfelelő biztonságtudatosság kiépítésének 

tekintetében. 
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Mészáros István: Az egészségügyi kritikus infrastruktúrák, 

koronavírus világjárvány okozta, új típusú üzemeltetői 

biztonsági kihívásai 

 

Korreferátum 

 

Hazánkban a 2012. évi CLXVI. törvény hatályba lépésével új 

időszámítás kezdődött a kritikus infrastruktúrák védelmének terén. 

A törvény által meghatározott általános szabályoknak, a horizontális 

kritériumoknak és a kijelölt ágazati struktúrának megfelelően 2016-

ban az egészségügyi ágazatban is megkezdődött a létfontosságú 

rendszerelemek azonosítása, kijelölése és tervszerű védelme. A 

fekvőbeteg-ellátó intézmények, mint alágazat szintén érintett volt a 

kijelölésben, így a 2020. évben hazánkat is elérő új típusú 

koronavírus világjárvány kitörésekor már 4 év üzemeltetői 

biztonsági és több tíz év egészségügyi válsághelyzeti tervezési 

gyakorlat és szemléletmód volt a kritikus infrastruktúrák 

üzemeltetői mögött.  

A világjárvány és így a pandémiás védekezési alapelvek mégis 

meglepetésként érték a teljes ellátórendszert, hiszen száz éves 

nagyságrendben mérhető, hogy mikor volt utoljára hasonló 

lefolyású, kimenetelű világjárvány. Ezzel pedig a kockázatértékelés 

alapú tervrendszerek képtelenek érdemben számolni. 

Az üzemeltetői biztonsági gyakorlat során felállított általános 

problématérképnek természetesen minden eleme gátja volt a 

válsághelyzeti tevékenység során. A Kormány és az Operatív Törzs 
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intézkedései ezeket ellensúlyozandó születtek, ami a 

problématérkép helytállóságát is bizonyítja. 

Még nem tudjuk, hogy mikor mondhatjuk sikeresnek a védekezést, 

mindenesetre az egészségügyi és egészségügyben dolgozó 

bajtársaink közel egy éve rendületlenül dolgoznak az egészségügyi 

ellátórendszer fenntartásán. A sikeres védekezés után nem 

felejthetjük el ezt a heroikus munkát és nem dőlhetünk hátra. 

Mérleget kell vonni és a szükséges rendszerszintű intézkedéseket 

meg kell hozni annak érdekében, hogy az egészségügyi kritikus 

infrastruktúrák normál üzemmenet szerinti biztonságos 

működésével is megerősítsük a válsághelyzeti működés 

üzembiztonságát. 
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Dániel Zoltán: Új típusú kihívás az önkormányzatok 

katasztrófavédelmében a COVID-19 vírus miatt 

 

Korreferátum 

 

Célom, hogy előadásomban bemutassam, hogy a 2020. tavaszán 

Magyarországon kihirdetésre került különleges jogrend, a 

veszélyhelyzet, milyen változásokat, feladatokat hozott az 

önkormányzatoknak – a Kőbányai Önkormányzat példáján keresztül 

- működésében a normál időszaki feladatellátások mellett, felett. A 

COVID-19 vírus miatti védelmi feladatok, a lakosság biztonságának, 

egészségének, életének megőrzése, megóvása, ezen feladatok 

tervezése, tervezhetővé tétele nagyban eltért, eltér a hétköznapi 

önkormányzati tevékenységtől. 

Előadásomban a meglévő kihívásokat vetem össze az új 

kihívásokkal. Az új feladatokkal összefüggő védekezés eredményeit, 

adatait elemzem, vizsgálom. Egy esetleges újabb, hasonló kihívás 

jobb tervezhetősége érdekében kívánok a kutatási eredményeimmel 

támpontot adni. 
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Ignéczi Márk: Világjárványok Európában 

 

Korreferátum 

 

Előadásomban egy rövid járványtörténeti kitekintés után össze 

szeretném vetni az első világháború alatt világjárvánnyá nőtt 

spanyolnátha, illetve a napjainkban tomboló COVID-19 nevezetű 

vírus társadalmi, gazdasági, politikai és átfogó hatásait. Közbe 

ékelve más járványokat is kronológiai sorrendben. Bemutatom 

Európa, mint földrész és az Európai Unió, mint szövetség 

irányításával végrehajtott közös védekezési mechanizmusokat. A 

kormányok által hozott hasonló és eltérő intézkedéseket 

felsorakoztatom. Megvizsgálom a technikai fejlettség által nyújtott 

lehetőségek közötti eltéréseket, ideértve az egészségügyet és az 

információ áramlását. Végül pedig a spanyolnátha következményeit 

szeretném megemlíteni, mellette természetesen a COVID-19 

várható következményeivel is foglalkozom. 
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Varga Bernadett Viktória: Hazai víztisztító modul technikai 

bemutatása a helyszíni katasztrófavédelmi műveletek során 

 

Korreferátum 

 

Az átfogó biztonsági környezet jelentős változásokon megy 

keresztül és ezek a folyamatok megkövetelik a biztonsághoz 

kapcsolódó egzakt válaszok azonosításának szükségességét. 

Napjainkban az egyre gyakoribbá váló katasztrófák hatásai elleni 

küzdelem az egyes tagországok erőfeszítésein túl gyakran olyan 

nemzetközi szintű együttműködést igényelnek, amelyek során a 

közös fellépés az uniós közösségi együttműködést is érint.  

Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretén 

belül az egységes érdekek és azonos követelmények mentén az 

uniós közösségi veszélyhelyzet-kezelés érdekében modulárisan 

felépíthető, a szolidaritás elve alapján felajánlható uniós polgári 

védelmi modulok rendszerét alakította ki. Ezek a modulok minden 

egyes tagállamban ugyan arra az alapvető, de nagyon szigorú 

követelményre épülnek. Különösen igaz ez az ENSZ Egészségügyi 

Világszervezete (WHO) követelményeire épülő un. uniós polgári 

védelmi víztisztító modulokra (Water Purification, WP Module). Ezen 

modulban kiemelt szerepet kap a bajba jutott lakosság tiszta 

ivóvízzel való ellátása, mint polgári védelmi fontos tényezője, 

valamint az ismeretlen kárterületen időben elhúzódó tevékenység, 

mint nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtási integrált képessége. 

Feltételezhető tehát hogy a katasztrófavédelmi műveleti 
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beavatkozások során a moduláris víztisztítók a rendelkezésre álló 

kapacitások bővítését is elősegíthetik.  

A tanulmány szerzője kísérletet tesz arra, hogy elemezze egy hazai 

gazdálkodó szervezet, egy vízközmű-szolgáltató vállalat által 

használt víztisztító és csomagoló gépcsoport működési elvét, 

jellemzőit, valamint vizsgálja a katasztrófaveszélyben és 

veszélyhelyzetben bevethető moduláris felépítésű, szárazföldi és 

légi úton egyaránt szállítható mobil víztisztító rendszer készenlétben 

tartásának körülményeit. 
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Antal Márton: A lézerfegyverek hadrendbe állítása és annak 

jövőképe 

 

Korreferátum 

 

Napjainkban számos ország keres a hagyományos gépfegyverek 

mellé egy kiegészítő megoldást. Költségvetést tekintve, az eddig 

használt eszközök, drágának minősültek, azonban erre a 

problémára megoldást adhat az irányított energiájú fegyverek 

csoportján belül, a lézerfegyver. A lézersugár a történelem során 

mindig is kiemelt szerepet foglalt el a tudományos kutatások 

területén. Különböző nagyhatalmi érdekeknek köszönhetően, a 

hadiipar napjainkban egyre gyakrabban alkalmazza a lézersugár 

erejének hadrendbe állítását. Előadásom főként ezt az energia 

kibocsájtásra alkalmas fegyvertípust elemzi, továbbá azt is, hogy 

valójában milyen előnyre tehet szert egy olyan ország, amely 

hadserege rendelkezik ilyen lézerfegyverrel vagy fegyverrendszerrel. 

Továbbá prezentációm során röviden részletezem, hogy hogyan is 

működik a lézerfegyver, illetve, hogy milyen esetleges problémákat 

vethet fel a lézerfegyverek csatatéren való bevetése. Végezetül 

felvázolok egy jövőképet, amelyben kitérek a lézerfegyverek 

bevetésének nagyhatalmi viszonyulására, és megemlítés szintjén 

beszélek az esetleges jogi korlátozásokról, illetve, hogy milyen 

fejlesztési programok zajlanak napjainkban, amelyek publikusak. 
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Pápics Patrik: Ha eljön a raj, avagy a pilóta nélküli légi 

jármű rajokban rejlő biztonsági kihívások 

 

Korreferátum 

 

A 21. században a technológia rohamos fejlődésével új technikai 

vívmányok jelentek meg, amelyek közül a pilóta nélküli légi 

járművek képviselik az egyik legdinamikusabban fejlődő szegmenst. 

Ezzel párhuzamosan, a természet megfigyelésén alapulva létre jött 

a raj koncepció, ami alapján egy összetett, bonyolult feladat 

megoldható robosztus, magas költségű eszközök helyett 

lényegesen kisebb méretű, egyszerű felépítésű és olcsó 

gépezetekből álló csoportosulásokkal. Ezek az eszközök a cél 

teljesítése érdekében egymással folyamatosan kommunikálva, 

szorosan együttműködve tevékenykednek. Az így kialakuló kollektív 

intelligencia, rajintelligencia erősokszorozó hatással bír, mivel a 

teljes populáció képességei meghaladják az azt alkotó egyedek 

adottságait, ezért optimálisabb feladatmegoldásokat képesek 

kivitelezni. A rajban rejlő potenciált a világ számos országában 

elkezdték kutatni. A katonai fejlesztések élen járnak az autonóm 

rendszerek tesztelésében, azonban a polgári szféra több területén 

is foglalkoznak hasonló alkalmazási opciókkal, így többek között a 

szórakoztató-, építőipar, mezőgazdaság, valamint 

katasztrófavédelem vonatkozásában jelentős eredményeket 

produkáltak. A környezetünket formáló nóvumok esetén figyelembe 

kell venni azok biztonsági kérdéseit is, mivel már két dokumentált 
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esetben alkalmaztak pilóta nélküli légi jármű rajt az aszimmetrikus 

hadviselés területén, még ha kezdetleges technikai megoldásokkal 

is. Ezeket az eseteket nem szabad figyelmen kívül hagyni, hanem 

védekezési reformok szükségesek, amik esetén lehetséges, hogy 

pont az autonóm rendszerek fognak hatékony alternatívát 

biztosítani. 
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Földes Márton: Biztonsági kihívások a polgári 

légiközlekedésben 

 

Korreferátum 

 

A polgári légiközlekedés témaköre véleményem szerint a mai 

felgyorsult, globalizált világban fontos kérdésnek számít az 

állampolgárok biztonsága szempontjából. Kulcskérdés, hogy 

növekvő forgalom, fejlődő technikai, és informatika, változó időjárás 

és klíma mellett a légiközlekedés a változásokhoz alkalmazkodva, 

reagálva az újonnan megjelenő kihívásokra biztonságos 

légiközlekedést teremtsünk. A témához való kötődésem a Budapesti 

Nemzetközi Repülőtéren munkával töltött gap-year-ben alakult, 

mely megalapozta a téma iránti érdeklődésemet, és segített a 

légiközlekedés rendszerének átlátásában és megértésében. 

Előadásomban a légiközlekedés fejlődésének rövid bemutatása után 

a jelen viszonyai elemzem, majd bemutatom a biztonságos 

légiközlekedést biztosító a jogszabályi, és szervezeti hátteret. 

Mindezek után kísérletet teszek a repülés biztonsági tényezőinek 

felosztására, és megvizsgálására, melyből kiindulva rátérek az 

előadásom fő témájára, az emberi tényező jelentőségére a 

légiközlekedésben. Megvizsgálom, hogy a légiközlekedés 

folyamatának, mely aspektusaiban vesz részt az ember, milyen 

módokon, és ez milyen biztonsági kockázatokat rejt magában. A 

humán faktor veszélyeit példákon keresztül szemléltetem, és a 
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konklúzió levonásánál zárom a mondandómat, továbbá a munkám 

során felhasznált forrásokat a prezentációm végén ismertetem. 
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Szerzőink figyelmébe 

 

Kiadványunk lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői 

ív) terjedelemben – elsősorban: távközlés, híradás, informatika, 

információvédelem, illetőleg hadtudományi és természettudományi 

témakörökben – tanulmányok, szakcikkek magyar és idegen nyelvű 

megjelentetésére. 

A cikknek tartalmaznia kell egy 2-5 soros absztraktot magyar 

és/vagy idegen nyelven. 

A cikkek beküldése e-mailen a hhk_hirado_szakcsoport@uni-nke.hu 

címre lehetséges. A cikkek leadási határideje: folyamatos 

(megjelenés évente kétszer). 

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még 

meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) 

írásműve(i) lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell 

felelniük a szerzői jogról szóló hatályos jogszabályoknak. A 

megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) 

információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a 

szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk 

szerzőjét terheli.  

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket 

lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a 

megjelentetésre szánt és megküldött írásművet – külön indoklás 
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nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem 

küldi vissza, és nem őrzi meg. 

A kiadványban lehetőség van idegen nyelvű cikkek 

megjelentetésére. Az idegen nyelven megjelentetésre szánt 

írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli. 

Minden kézirathoz elektronikusan is mellékelni kell egy kitöltött 

"Kéziratbeküldési űrlap"-ot, és egy "Copyright átruházási űrlap"-ot. 

Mindkét űrlapot ki kell nyomtatni és alá kell írni (többszerzős cikk 

esetében minden szerzőnek!), majd a kinyomtatott és aláírt 

űrlapokat faxon (fax szám: +36-1-432-9025), vagy postai úton 

levélben (levélcím: Hírvillám Szerkesztőség, 1581. Budapest Pf.: 

15.) is meg kell küldeni a szerkesztőségnek. Ezek hiányában a 

cikkeket a szerkesztőség nem lektoráltatja és nem jelenteti meg! 

Az űrlapok a szerkesztőségnél szerezhetők be. 

  

http://www.hadmernok.hu/Kezirat_bekuldesi_urlap.doc
http://www.hadmernok.hu/Copyright_atruhazasi_urlap.doc
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