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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
 

HÍRADÓ TANSZÉKE 
 

együttműködésben 

 

a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségével 

és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel 

ezúton meghívja Önt a 

 

“KOMMUNIKÁCIÓ 2018” 

(Határtalan infokommunikációs hálózatok) 
 

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS-SZAKMAI KONFERENCIÁRA 
 

www.comconf.hu 

 
A konferencia időpontja: 

 

2018. NOVEMBER 14. 
 

Helyszíne: 

 

STEFÁNIA PALOTA - Honvéd Kulturális Központ 

(1146 Budapest, Zichy Géza utca 3.) 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:  

 

Előadóknak: 2018. október 19. 
Előadások megküldése 2018. október 26. 

Poszterkiállítóknak: 2018. október 19. 
Poszterek megküldése: 2018. október 26. 

Résztvevőknek: 2018. október 31. 
 

A konferencia - amely első alkalommal 2000-ben került megrendezésre - célja egy 

olyan tudományos-szakmai fórum biztosítása, amelynek keretében az info-

kommunikációban és híradásban jártas civil és katonai szakemberek megoszthatják 

ismereteiket és kapcsolatokat építhetnek. 

A szervezők a következő témákat ajánlják a konferencia fő témaköreiként: 

 

1. A Magyar Honvédség stacioner és tábori infokommunikációs hálózatainak, 

digitális rendszereinek rövid és középtávú fejlesztési irányvonalai; 

2. A lehetséges hadszínterek, válságkezelő műveletek híradó-informatikai 

rendszereinek jelenlegi és jövőbeni technológiái, eszközei és szervezési 

kérdései;  

3. Mérföldkövek az információs/digitális társadalom mindennapjaiban; 

http://www.comconf.hu/
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4. Új trendek a kritikus kommunikációs infrastruktúrákban; 

5. A közcélú kommunikációs infrastruktúrák időszerű kérdései; 

6. Kibertér, kiberbiztonság, fenyegetések, kihívások és az ellenük való 

védekezés technológiai-, technikai és szabályozási vetületének aktuális 

kérdései a védelmi és a polgári szférában; 

7. IoE, IoT, avagy a smart world küszöbén; 

8. Autonóm szoftverek, szoftver robotok, MI-AI; 

9. A biztonságtechnika és az infokommunikáció közös platformja, technológiai-

technikai háttere, információbiztonsági kérdései; 

10. Az információbiztonság jelene és jövője. 

 

A konferencia nyelve magyar (angol). 

 

A konferencia idén először lehetőséget nyújt poszter(ek) elektronikus formában 

történő megjelentetésére a rendezvény helyszínén és az esemény weboldalán. A 

formai követelmények letölthetők a rendezvény weboldaláról vagy elérhetők a 

szervezőknél! 

 

A szervezők fenntartják a jogot, hogy elutasítsák azokat az előadásokat és posztereket, 

amelyek nem illeszkednek a konferencia témájához és/vagy nem követik a megadott 

formai követelményeket. 

 

Kiknek ajánlott a részvétel akár előadóként, vagy kiállítóként? 

 

 A konferencia jellemzői alapján minden hazai és külföldi előadót és kiállítót várunk, 

akik: 

 civil vagy katonai szakemberként, kutatóként, oktatóként az info-

kommunikáció és/vagy a híradás területén tevékenykednek; 

 poszt-doktori, MSc, vagy PhD szintű képzettséggel vagy képzésben vesznek 

részt a vonatkozó szakmai területeken; 

 támogatóként, szponzorként vagy legújabb termékeiket, fejlesztéseiket 

bemutató/kiállító személyként vagy szervezetként vennének részt a 

rendezvényen. 

 

Kiket várunk részvevőnek? 

 

 Mindenkit, aki érdeklődik a rendezvény témái iránt. 

 

Részvételi díjak 

 

A konferencián való részvétel díjtalan, de ELŐZETES ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ 

KÖTÖTT! 

 

Kapcsolat és további információk 

 

Jelentkezni KIZÁRÓLAG előzetes online regisztráció formájában  
 

2018. október 01-től 
 

az alábbi linken lehet: 
 

http://www.comconf.hu/regisztracio.php 

http://www.comconf.hu/regisztracio.php
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Kapcsolattartó: 

 

NKE HHK KÜI HÍRADÓ TANSZÉK 
Molnárné Csősz Irma 

E-mail: comconf@uni-nke.hu 

Telefon: +36-1-432-9000/29-432 

 

 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

A KONFERENCIA SZERVEZŐBIZOTTSÁGA 

 

 

 

 

 

 


