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1983-ban végzett rádióelektronikai tisztként a Zalka Máté Katonai
Műszaki Főiskolán. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
elvégzését követően 1989-ben került az Akadémia Elektronikai
Harc Tanszékre oktatói beosztásba. Azóta folyamatosan a katonai
felsőoktatásban tevékenykedik, több alkalommal töltött be vezető
beosztást is (tanszékvezető helyettes, tanszékvezető, tudományos
dékánhelyettes, doktori iskola vezető).
1996-ban egyetemi doktori fokozatot, 1998-ban pedig PhD
fokozatot szerzett, 2009-ben habilitált. Végigjárta az egyetemi
oktatói fokozatok minden lépcsőfokát, majd 2010-ben egyetemi
tanárrá nevezték ki.
Fő kutatási területe az információs műveletek, kiberhadviselés, elektronikai hadviselés
valamint az információs társadalom információbiztonságának kérdései. Kutatási témájában
több, mint 100 magyar és angol nyelvű tudományos közleményt jelentetett meg. Független
hivatkozásainak száma meghaladja a 350-et. Szakmai pályafutása során számos nemzetközi
és hazai konferenciának volt szervezője, résztvevője és több esetben felkért előadója. 2002ben elnyerte a Széchenyi István Ösztöndíjat, 2006-ban pedig az MTA Bolyai János Kutatási
Ösztöndíjat.
A Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) „Védelmi elektronika, informatika és
kommunikáció” kutatási terület vezetőjeként és oktatóként folyamatosan részt vesz a PhD
képzésben és fokozatszerzési eljárásokban. 2013-tól három évig a KMDI vezetője volt.
Doktori védéseknél számos alkalommal volt bíráló bizottság elnöke, hivatalos bíráló,
bizottság titkár és bizottsági tag. Témavezetésével eddig négy fő védte meg eredményesen
doktori (PhD) értekezését.
Tagja a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek, a Magyar Hadtudományi
Társaságnak, ill. a Felderítők Társaságának. Az MHTT Etikai Bizottságának 2005 óta
választott tagja, 2015-től elnöke. 2003-tól az MHTT bejegyzett információs műveletek és
elektronikai hadviselés szakértője. Emellett több egyetemi tudományos testületnek is tagja
volt, jelenleg az NKE Egyetemi Doktori Tanácsának és Egyetemi Tudományos Tanácsának
tagja. Ezeken felül az MTA köztestületének 2000 óta, az MTA Hadtudományi Bizottságának
2011-től, a Magyar Akkreditációs Bizottság Műszaki Szakbizottságának pedig 2012-től tagja.
2005-től a Bolyai Szemle c. egyetemi tudományos szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának
elnökhelyettese. 2006-ban kezdeményezte a Hadmérnök c. online tudományos szakmai
folyóirat megalapítását, amelynek azóta szerkesztőbizottsági tagja illetve rovatvezetője is
egyben. 2011-től az MHTT folyóiratának, a Hadtudomány Szerkesztőbizottságának, valamint
az NKE AARMS angol nyelvű folyóirat Szerkesztőbizottságának is tagja.
Kilenc katonai és több egyetemi elismerése mellett a Bolyai Gyűrű birtokosa. 2014-ben
elnyerte az MHTT Tanárky Sándor-díját.

