Az MHTT Tanárky-díjasa
Dr. Haig Zsolt ezredes
Prof. dr. Haig Zsolt ezredes 1993 óta tagja az MHTT ElektronikaiInformatikai, később Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztálynak.
Egyetemi oklevelét a ZMKA-n szerezte 1989-ben (dr.univ. egyetemi doktori
fokozat), 1996-ban PhD. (hadtudomány), 1998-ban, majd 2009-ben
habilitált (katonai műszaki tudományok). 2010-től az NKE egyetemi tanára.
Magyar Hadtudományi Társaságon belül is rendkívül aktív tudományos
kutatói, tudományszervezői tevékenységet folytat a szakosztályában. Az
MTA köztestületének 2000 óta, az MTA Hadtudományi Bizottságának
2011-től tagja.
Egy sor tudományos kiadvány létrehozásában vesz részt. 2005 óta a
„Bolyai Szemle” folyóirat Szerkesztőbizottság elnökhelyettese, 2006-tól „Hadmérnök” on-line folyóirat
alapítója,
Szerkesztőbizottsági tag, rovatvezető, 2011-től a "Hadtudomány" folyóirat
Szerkesztőbizottsági tagja.
Aktív tudományos kutatói tevékenységét 2002-2005 között a Széchenyi István Ösztöndíj, 2006-2009
között az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyerése is mutatja. Fő kutatási területei az
információs műveletek, információs hadviselés, elektronikai hadviselés, információs infrastruktúrák
támadása és védelme, illetve információbiztonság.
Aktív publikációs tevékenységét több mint 90 magyar és angol nyelven megjelent tudományos
publikációja bizonyítja, független idézettségeinek száma meghaladja a 210-t. Többször volt előadója
az MHTT Stefánián rendezett előadásainak.
Kilenc katonai és több egyetemi elismerése mellett a Bolyai Gyűrű birtokosa.
Aktív tudományos közéleti és oktatásszervezési tevékenységét jellemzi, hogy tagja a Magyar
Akkreditációs Bizottság Műszaki Bizottságának, az NKE Tudományos tanácsának, az NKE Doktori
Tanácsának és az NKE Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsnak.
2005-2009 között a ZMNE, BJKMK tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese volt. Ma
az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője, azon belül az Elektronika, Informatika és
Kommunikáció kutatási területének vezetője.
Tudományos közéleti tevékenységét az MHTT mellett 2005-től a Hírközlési és Informatikai
Tudományos Egyesület tagjaként, 2013-tól a Felderítők Társasága tagjaként is folytatja. Tudományos
konferenciák rendszeres szervezője, a Robothadviselés konferenciák szervezésében 14 éve vesz
részt, tudományos dékán-helyettesként nemzetközi konferenciák szervezője és előadóként is aktív
résztvevője.
Kiemelkedő tudományos kutató-, vezető-, oktatásszervező- és társadalmi tevékenysége, az MHTT
érdekében végzett munkája elismeréseképpen az MHTT Elnöksége 2014-ben Haig Zsolt ezredes
részére odaítélte a Tanárky Sándor-díjat.

