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Kiss Dávid 1987-ben született Budapesten. Középiskolai 

tanulmányait az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 

végezte. Egyetemi diplomáját a Kaposvári Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán közgazdász-gazdálkodási 

szak, pénzügy szakirányon szerezte meg 2011-ben. 

Egyetemi évei alatt megszerezte a gazdasági szókinccsel bővített középfokú angol és 

német nyelvvizsgát. 

Doktori képzését nappali tagozaton 2013-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Katonai Műszaki Doktori Iskolájában kezdte el, majd 2016-ban szerezte meg 

abszolutóriumát. Nappali tagozatos doktoranduszként részt vett a Katonai Logisztikai 

Intézet Műveleti Logisztika Tanszékének munkájában, illetve óraadóként a Hadtáp és 

Katonai Közlekedési Tanszéken is. Kutatóként bekapcsolódott a TÁMOP-4.1.2.1.B-

11/2 KMR számú „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” „Közlekedési kritikus 

infrastruktúra védelem” nevű kiemelt kutatásműhely munkájában, amelynek során az 

ellátási lánc hálózati struktúráját vizsgálta.  

Doktori fokozatát 2019-ben szerezte meg summa cum laude minősítéssel „A 

védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése különleges jogrend idején” 

című doktori értekezésével. 

2013 óta a Magyar Hadtudományi Társaság tagja. Szakmai szerepvállalása tudományos 

konferenciák, fórumok szervezése, illetve azokon való előadások megtartása. 2014-

2016 között az NKE Doktorandusz Önkormányzatának elnöke, ezen idő alatt az NKE 

Szenátusának, valamint az NKE Egyetemi Doktori Tanácsának is tagja. A 

Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályának gazdasági 

referenseként jelentős szerepet tölt be az Egyetemen zajló tehetséggondozásban, az 

Ifjúsági Klub nevében rendszeres kapcsolatot tart az Egyetem Doktorandusz 

Önkormányzatával, Szakkollégiumaival. Az Ifjúsági Klub rendezvényeinek 

megszervezésében mindig lelkiismeretesen vesz részt, elkötelezettsége, innovatív 

hozzáállása a tehetséggondozás mellett példamutató, amit a Tudomány Kapujának 

poszterverseny egyik megálmodójaként is alátámaszt.  Tudományos publikációinak 

száma 13. A Magyar Hadtudományi Társaság éves cikkíró pályázatán 2016-ban 

egyénileg 2. helyezést, majd 2017-ben társszerzőjével 3. helyezést ért el. 



Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Ügyek Irodájának gazdasági 

referense, helyettes vezetője. Az Egyetemen harmadik éve futó, a tehetséges fiatalok 

kutatásainak támogatását előirányzó, EMMI (idei évtől ITM) által finanszírozott állami 

kiválósági ösztöndíj, az Új Nemzeti Kiválóság Program gazdasági koordinátora. Ezen 

tevékenysége mellett több ízben oktatott az Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karán. Oktatott tantárgyai közé tartozik a kritikus infrastruktúra 

védelem, az üzleti tervezés, a befektetés és értékpapír ismeretek és a pénzügyi 

alapismeretek. 

Kutatómunkája során az elmúlt években 12 tudományos közleményt és további egy 

tudományos művet jegyez, amelyek között releváns folyóiratokban megjelent cikkek, 

könyvfejezetek találhatóak. 

Az elmúlt évek során számos hazai és nemzetközi szakmai tudományos konferencián 

vett részt előadóként és gyűjtött tapasztalatot, mint szervező. 


