Magyar Hadtudományi Társaság
Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub
Beszámoló a Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub 2016. évben végzett tevékenységéről
Statisztikai adatok:
A nyilvántartás szerinti taglétszám: nincs konkrét taglétszám
Az Ifjúsági Klub vezetése:
Szakosztály elnök: Bányász Péter, tanársegéd, NKE ÁKK

Rendezvényeinkről:
2016. március 2. A Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub és a
Mathias Corvinus Collegium Közép-Európa szakiránya közös szervezésében került
megrendezésére „Ügynökök és nyilvántartottak: állambiztonsági módszerek tegnap és ma”
címen kerekasztal beszélgetésre, amelyen Dr. habil. Kis-Benedek József ny. ezredes és Tóth
Tibor ny. r. alezredes („tiboru”), biztonságpolitikai szakértő, illetve Bányász Péter részvételével.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a kerekasztalbeszélgetésre az MCC aulájában került végül
sor.
2016. június 14. 2016-ban a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer Ifjúsági Klubja az
NKE Doktorandusz Önkormányzatával és a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal tematikus
poszterversenyt hirdetett a közelgő NATO csúcstalálkozó alkalmából, amelynek a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépülete adott otthont. A kiállítás megnyitót követően egy
kerekasztal beszélgetésre került sor, amelyen Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, Dr.
Németh József Lajos, illetve dr. Balogh István beszélgettek a közelgő NATO csúcstalálkozó
várható következményeiről, a Szövetség kihívásairól.
2016. október 12. A magyarországi Európai Kiberbiztonsági Hónap egyik kiemelt rendezvénye
az évben másodjára megrendezett „Tudomány Kapujában poszterverseny és kiállítás” volt,
amely az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán került megszervezésére. Ez alkalommal
egy külön, kiberbiztonsággal foglalkozó szekcióval csatlakozott a rendezvény a kampányhoz,
amelyet az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség szervez 2012 óta minden év októberében.
A kampány résztvevője többek között az Europol, az Európai Bizottság valamint az Európai
Bankföderáció. 2016-ban az alábbi főbb területeket választották a Kiberbiztonsági Hónap
témájául:
 bankolás biztonsága;
 mobil eszközök kártevői;
 IT-biztonsági képzések;
 cyber safety (gyermekek zsarolása, internetes zaklatás, Internet of Things).

Az évek során egyre szélesebb körben terjed el a kampány, idén 29 ország vesz részt a
kiberhónap kampányban, amelynek keretében összesen 353 eseményt szerveznek az Európai
Unióban. Hazánk idén debütált első alkalommal a tudatosító kampányban, amelynek fő
koordinátora a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI). Az NKI mellett 22 partner csatlakozott a
felhíváshoz különböző programok szervezésével. Magyarországon összesen 22 programot
szerveztek meg, amelyről elmondható, hogy az első 5 legtöbb partner összefogásával, legtöbb
eseményt szervező országok közé sorolhatjuk hazánkat.
A tavaszi versenytől eltérően nem volt megszorítás a tematikát illetően, ennek megfelelően az
együttműködők és a pályázók jelentősen kibővültek. Az MHTT mellett a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Doktorandusz Önkormányzata az NKE Szakkollégiumai, a Doktoranduszok Országos
Szövetségének Hadtudományi, Műszaki-, és Közigazgatás-tudományi Osztályai is társzervezői
voltak közösen szervezte. A kiállítás megnyitóján Bányász Péter, az Ifjúsági Klub elnöke
kifejtette, hogy a rendezvénnyel évről évre új mérföldköveket értek el. Egyrészt két
poszterversenyt szerveztek, amelynek első állomása a júliusi varsói NATO csúcstalálkozóhoz
kapcsolódott. A NATO-hoz kapcsolódó tematikus posztereket a Ludovika Kiállítótérben
tekinthették meg az érdeklődők, illetve a megnyitót egy kerekasztal beszélgetéssel is
összekötötték, amelyen a közeledő NATO csúcs aktuális kérdéseit vitatták meg. A második nagy
mérföldkő, amellett, hogy a rendezvény megtartotta nemzetközi jellegét, az Európai
Kiberbiztonsági Hónaphoz való csatlakozás jelentette. Ennek okán a Nemzeti Kibervédelmi
Intézet által összeállított magyarországi rendezvényeket ismertető nemzetközi infografikán két
rendezvény közül az egyik a poszterverseny és kiállítás volt. Prof. Dr. Nemeslaki András, az
Elektronikus Közszolgálati Intézet vezetője kifejtette, hogy kevés olyan terület található, ahol
ennyire összeér az egyetem által képviselt négy hivatásrend, mint a kiberbiztonság. Az ÁKK
intézet vezetője külön kiemelte, hogy a hasonló rendezvények az első lépés a doktori
tudományos pálya lépcsőjén. „2016 októberében az NKE is részt vesz az Európai
Kiberbiztonsági Hónap rendezvénysorozaton, ahol próbálunk minél több információt átadni
arról, hogy hogyan is lesz biztonságos ez a kibervilág” – ismertette Dr Krasznay Csaba, az
Elektronikus Közszolgálati Intézet oktatója. Mint mondta, ez a legújabb tere a hadviselésnek,
alapja a gazdaságnak, egy új biztonsági kihívás, amivel mindenképp foglalkozni kell. A
kiberbiztonság már nem csak műszaki, hanem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem profiljába
leginkább illő, „össz-szolgálati” terület.
2016. november 3. Nyolc tudományterületen mintegy ötven előadó részvételével rendezték meg
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a „Haza Szolgálatában 2016” című tudományos
konferenciát, amelynek 2015 óta az Ifjúsági Klub is társszervezője. A Magyar Tudomány
Ünnepe programsorozat részeként megtartott eseményen a doktoranduszok mellett a legjobban
teljesítő alap- és a mesterszakos hallgatók is bemutatkozhattak.
Az immáron negyedik alkalommal megszervezett rendezvényen elsősorban az állam és a köz
szolgálatával összefüggő kutatásaikat mutatják be a résztvevők. A témakörök között szerepelt a
többi között a biztonságpolitika, a katasztrófavédelem, a védelmi elektronika és informatika,
valamint a közigazgatás- és jogtudomány. A tavalyi évhez hasonlóan doktoranduszok mellett
már azok az alap- és mesterképzésben résztvevők is bemutatkozhattak, akik az október 12-én
megrendezett „Tudomány Kapujában” poszterversenyen kiemelkedően szerepeltek.

A 2017. évi munkaterv:
Az Ifjúsági Klub 2017-re a következő programokat tervezi megvalósítani:
1.
2.
3.
4.

Filmklub,
workshopok,
a tavaszi és őszi félév során Tudomány kapujában poszter kiállítás és verseny,
a Haza Szolgálatában 2017.

Hivatalból delegáltak:
1. Bányász Péter

Kelt: 2017. január 2.
Bányász Péter
elnök

