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A negyedszázados hagyomány folytatásaként, 2016. április 14-én a Nemzeti Közszolgá-

lati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karának Katonai Repülõ Intézete,

valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Légierõ Szakosztálya együttesen szervezte

meg a nemzetközi Ûrhajózás Napjához kapcsolódó repüléstudományi konferenciáját.

A rendezvényen – szokásoknak megfelelõen – minden olyan hazai felsõoktatási

intézmény és országos szervezet képviseltette magát, amely a polgári életben vagy a

honvédségnél a repüléstudományt, illetve annak valamely határterületét mûveli.

A tanácskozáson megjelentek egyfelõl a téma iránt érdeklõdõ tanárok, hallgatók,

doktoranduszok, másfelõl a mértékadó szakmai szervezetek, – így a Nemzeti Közle-

kedési Hatóság, a Hungaro Control, a Honvéd Vezérkar, a Honvédkórház Kecske-

méti Repülõorvosi-, Alkalmasság-vizsgálati és Kutató Intézete, a Magyar Légimentõ

Nonprofit Kft., az ORFK Légirendészeti Parancsnokság, az AEROPLEX Közép-euró-

pai Légijármû Mûszaki Központi Kft. a meteorológiai – szakemberei is.

A rendezvényt személyes megjelenésével tisztelte meg egyebek között dr. Pogá-

csás Imre dandártábornok, a HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke,

Maxim Vorobjev ezredes, az Orosz Föderáció katonai és légügyi attaséja és helyet-

tese, Ivan Brednev ezredes. Továbbá dr. Josef Takaè ezredes, a Szlovák Köztársaság

védõerõ attaséja, dr. Papp Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Állami Légügyi Fõosztály fõosztályvezetõje, Bali Tamás ezredes, az MH 86. Szolnok

Helikopterbázis parancsnok-helyettese, dr. Király László a Magyar Hadtudományi

Társaság alelnöke és Harangozó Tamás, a Magyar Repüléstörténeti Társaság elnöke.

A konferenciát dr. Palik Mátyás alezredes, egyetemi docens, a szolnoki Katonai

Repülõ Intézet igazgatója nyitotta meg, aki – megköszönve az MHTT, MTA DAB

Repüléstudományi és Repülõ Mûszaki munkabizottsága, valamint a Repülõszakember

Képzésért Alapítvány jelenlévõ képviselõinek a rendezvény megvalósításához nyújtott

segítségüket – eredményes tanácskozást kívánt a több mint száz résztvevõnek.

A megnyitót követõ plenáris ülésen a programnak megfelelõen
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dr. Moys Péter,

a magyar légiforgalmi irányítás ismert és tisztelt nagy egyénisége a 2016-ban 100 éves a
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1 L. http://www.repulestudomany.hu/doc/A_konferencia_programja_2016V1.pdf



magyar repülésirányításról, Böcz Lajos alezredes, a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti

Csoportfõnökség Légierõ Haderõnemi Osztály kiemelt fõtisztje a magyar légierõ hely-

zetérõl, feladatairól, Rinyu Ferenc, a Quali-Top Kft. ügyvezetõ igazgatója a pilóta nél-

küli repülésrõl és annak egy kevésbé ismert vonatkozásáról, az UAV-ok elleni védekezésrõl tar-

tott érdekfeszítõ elõadást. Utolsóként Dudás Levente a Budapesti Mûszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem oktatója, a korábbi sikeres Masat-1 mûhold kommunikációs

rendszer vezetõ mérnöke a Smog-1 PocketQube osztályú mûhold kommunikációs és spekt-

rum monitorozó rendszerét mutatta be.

Az résztvevõk délután öt szekcióban további harmincegy elõadást hallgathattak

meg.

A házigazda Katonai Repülõ Intézet – többéves kiemelt kutatási területének

megfelelõen – ebben az évben is megkülönböztetett figyelmet fordított, ennek
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1. ábra.

Dr. Palik Mátyás alezredes, igazgató megnyitóját hallgatják a konferencia résztvevõi

(Fényképezte Szilvássy László)

2. ábra.

A plenáris ülés elõadói: dr. Moys Péter, Böcz Lajos, Rinyu Ferenc, Dudás Levente

(Fényképezte Szilvássy László)
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megfelelõen külön szekciót szervezett a robotrepülõgépek (UAV, drónok) építésé-

nek, alkalmazásának, üzemeltetésének, az ellenük való védekezésnek, repülésük

mindenoldalú biztosításának témakörére.
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A rendezvényen elhangzott elõadások szerkesztett formában megjelennek a

Repüléstudományi Közlemények címû tudományos folyóirat 2016. évi 1. és 2. számaiban

(http://www.repulestudomany.hu/).
3

A tapasztalatok szerint konferencia anyagát

közreadó kiadvány iránti folyamatosan növekvõ érdeklõdés jó alapul szolgál a kü-

lönbözõ intézményekben tevékenykedõ szakemberek közötti együttmûködéshez,

a közös kutatásokhoz.

Fontos további célja e rendezvényeknek, hogy a fiatal kutatók, a doktoran-

duszok, a tudományos diákkörökben tevékenykedõ hallgatók is megjelenési, bemu-

tatkozási, szakmai kapcsolatépítési lehetõséget kapjanak.
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2 Döntõen a Katonai Repülõ Intézet oktatóinak munkájaként kitûnõ tanulmánykötetet jelentettek meg

2013-ban, dr. Palik Mátyás szerkesztésében Pilótanélküli repülés profiknak és amatõröknek címmel. A kiad-

vány szabadon hozzáférhetõ és letölthetõ, az intézetünk ebben az évben megjelent újabb kiadványá-

val a Repüléstudományi Szemle 2015 címû tanulmánykötettel együttesen

(http://www.repulestudomany.hu/retu_elemek/kiadvanyok.html).

3 A folyóirat elmúlt 20 évi számai is már elérhetõek az intézet honlapján digitalizált formában:

http://www.repulestudomany.hu/index_rtk.html
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A repüléstudományi konferencia résztvevõi

(Fényképezte Szilvássy László)


