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Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük Önt, Kedves Kolléga, Tisztelt Olvasó! 

2022. november 17-én a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium, 

valamint a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 

Információbiztonsági Szakosztálya által megrendezésre került az „A 

jövő biztonsági kihívásai II.” című szakmai tudományos konferencia. 

A konferencia alapvető célja egy tudományos szakmai fórum 

biztosítása a kutatási eredmények bemutatása, ismeretterjesztés, 

továbbá kapcsolatépítés céljából a téma iránt érdeklődök, a 

hadtudomány területén kutatást folytatók számára. A konferencián 

összesen 19 kutató, doktorandusz, mester- és alapszakos hallgató 

mutatta be kutatási eredményeit, melyek közül jelen kiadványban 

a szerzők hozzájárulásával 12 került megjelentetésre. 

Jelen kiadványban a szerkesztőbizottság az egyes előadásokhoz 

készített absztraktokat és előadásokat gyűjtötte össze, amelyeket 

nagyon nagy örömmel bocsájt rendelkezésre a Kedves Olvasóknak. 

Budapest, 2022. november 17. 

 

 Dr. habil. Kerti András 
 a Szerkesztőbizottság 

 elnöke 
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Krasnyánszki Brúnó: Az Orosz Föderáció kiberhadviselési 

műveleteinek változása a különböző konfliktusok során 

 

Absztrakt 
 

 

Empirikus szekunderkutatásomat arról készítettem, hogyan 

változtak meg az Orosz Föderáció fegyveres testületeinek 

kiberhadviselési műveletei az idő folyamán.         A 

kutatásom első szakaszában tanulmányoztam a kiberhadviselési 

műveleteket és kialakítottam egy osztályozási sémát kutatásomhoz 

amelyhez a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) Nyílt 

rendszerek Összekapcsolása (ISO 35.100 - OSI) szabványt vettem 

figyelembe és az OSI 7 osztályába soroltam be a műveleteket 

függően attól, hogy az adott műveletet melyik térben hajtották 

végre. Kutatásomban megvizsgáltam a számomra négy 

legfontosabb mérföldkőnek ítélt kiberműveleteket. Ezek a 2007-es 

Észtország elleni kibertámadás (itt az Oroszok csak a kibertéren 

keresztül okoztak kárt), a 2008-as Grúz konfliktus (hibrid 

hadművelet melynek során alkalmaztak kiber, információs, 

gazdasági, diplomáciai és kinetikus eszközöket is!), a 2014-es Krími 

konfliktust (ami szintén hibrid hadművelet volt) és végül a jelenlegi 

(2022) Orosz-Ukrán konfliktust. Ezen konfliktusok kapcsán 

gyűjtöttem össze a nyilvánosan rendelkezésre álló adatbázisokból a 

támadások mennyiségét, típusát, intenzitását és minőségét. Melyet 

osztályoztam és statisztikát készítettem, hogy ezeket elemezni 

tudjam.  
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Konferencia előadásom során igyekeztem bemutatni, hogy mennyi 

aspektusa van a kiberműveleteinek kezdve a hagyományos 

informatikai műveletekkel (korábbi nevén Számítógép-hálózati 

hadviselés), majd az információs műveletek különböző aspektusait 

mutattam be a kiber műveleti térben.  

Előadásom során igyekeztem továbbá szemléletesen bemutatni a 

vizsgált konfliktusokat és konzekvenciáit a kiberműveletek 

szemszögéből.  

Konklúzió: 

Az Orosz Föderáció a vizsgált műveleti térben (kibertér) 2022-ig 

nagyon hatékony tudta alkalmazni a kiberműveleteit egymagában 

és kinetikus/hibrid eszköz tárát támogatva, de a jelenlegi konfliktus 

során hullámzó teljesítményt tud csak nyújtani. Ez eddigi 

ismereteim szerint nagyban köszönhető Ukrajna szövetségeseinek, 

akik felkészítették az ilyen támadásokra való védekezésre. 

 

Kulcsszavak: Kiberhadviselés, Orosz Föderáció, Kiber – Fizikai 

műveletek, Információs műveletek, változás 
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Vattai Eszter: Az OSINT katonai vonzatai 

 
Absztrakt 

 
 

Jelen kutatómunkám a nyílt forrású információszerzés (Open Source 

Intelligence – OSINT) témakörét taglalja, civil és a katonai 

aspektusokat bemutatva.  

Kutatási módszereim közé tartozott a szakirodalmak feldolgozása, a 

nyomtatott formában elérhető hazai szakirodalmak mellett, a 

témakör aktualitásának megfelelően elektronikus formában 

elérhető magyar és idegen nyelvű forrásokat is felhasználtam. 

Kutatásom célja, az OSINT eszközök és az infokommunikációs 

technológiák komplex vizsgálata katonai aspektusokban. Jelenleg 

csak nagyon szűk körben vizsgált terület hazánkban a nyílt forrású 

információszerzés, ennek megfelelően ez ösztönzött arra, hogy 

ezzel a területtel foglalkozzak, továbbá a szakirányom végett is 

szerettem volna a témát kifejteni, mivel információbiztonsági tiszt 

leszek, fontosnak tartom a megszerzett tudást kamatoztatni a 

jövőbeni beosztásom érdekében.  

Az előzetes elemzéseim alapján (jellemzően nemzetközi 

szakirodalmak vizsgálatával) arra a következtetésre jutottam, hogy 

az OSINT tevékenységeknek egyre nagyobb hatása lesz a katonai 

műveletekre, így kiemelten fontosnak tartom egy ilyen irányú 

kutató-elemző munka végrehajtását. Mivel technológia fejlődése 

megteremtette azt a különleges helyzetet, hogy a felelőtlen, nem 
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biztonságtudatos felhasználók nagyon könnyen lekövethetővé és 

lehallgathatóvá válnak. 

Összegzéseként kijelenthetem, hogy sikerült választ találnom a 

kutatási kérdéseimre, felépítenem egy olyan dolgozatot, amely 

tematikusan meghatározza az összefüggéseket az OSINT és a 

hadsereg között. Remélem, hogy a munkám több emberhez elér 

majd, és betekintést nyerhetnek a nyílt forrású információszerzés 

katonai lehetőségeibe. 

 

Kulcsszavak: OSINT, nyílt forrású információszerzés közösségi 

média, orosz-ukrán konfliktus 
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Bálint Áron: Italy’s Military Development and Security Co-

operations 

 

Abstract 
 

 

The instability in the world is growing and the international security 

is deteriorating. With the 2022 Russian invasion of Ukraine many 

countries realised that their current defence capacity and capability 

is not enough and started the development of their military through 

the acquisition of military equipment. A Mediterranean middle power, 

the Italian Republic has been progressively reforming and 

developing its military since 2013. In 2012 Minister of Defence 

Giampaolo Di Paola prepared the law of 2012 n. 244, which allowed 

the overall reorganisation of the structure of the Italian military and 

the acquisition of new instruments through a report-the Multiannual 

Programmatic Defence Document (DPP)- that the minister yearly 

prepares for the Parliament. In the DPPs a vast amount of 

information can be found regarding the state of the Italian military, 

the ongoing and planned R&D programmes in the field of defence, 

and the Peace Support Operations (PSO) that she participates in. In 

these strategic documents one can also read about how the Italians 

perceive the recent occurrences in the world. Italy also partakes in 

a number of security and defence co-operations, of which some are 

within the European Union’s (EU) integration, while others are 

intergovernmental organisations, and co-operations independent of 

the Union. Within the framework of the Common Security and 
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Defence Policy, the EU can launch PSOs to stabilise different regions. 

The Organization for Joint Armament Co-operation (OCCAR) has 

been developing some of the most advanced European military 

equipment, like the Airbus A400M military transport aircraft, or the 

Eurodrone unmanned aerial vehicle. Finally, in 2022 Mario Draghi 

resigned ending the 67th cabinet of Italy. Fratelli d’Italia won the 

2022 Italian elections and Giorgia Meloni became the first female 

prime minister of Italy. 

 

Keywords: Italy, Peace Support Operations, CSDP, OCCAR, Giorgia 

Meloni 
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Schiller Gábor: Liman és Herszon 

 
Absztrakt 

 
 

A 2022. október 2-án véget érő limani offenzíva során és azt 

követően számos politikai változás ment végig az Oroszországi 

Föderációban. Az orosz hadviselő fél feleszmélt az ukrán támadó 

műveletek hatására, hogy céljai elérésére több erőforrást kell a 

háborúra fordítania. Érdekeik biztosításának érdekében változtattak 

a műveleti vezetés struktúráján, a „Különleges Hadművelet” élére 

Szergej Szurovikint állították, aki olcsó iránból importált Shahed-

136 drónok segítségével megkezdte az ukrán energetikai 

infrastruktúra támadását, ezzel hivatalosan is anyagháborúvá 

változtatta a hadszíntér jellegét. Az Oroszországi Föderáció 

fegyveres erői több szempontból is tehermentesültek, 300 ezer 

tartalékost mobilizáltak, a Wagner csoport aktívabban kezdett részt 

venni a háborúban, valamint kiemelkedő szerepet kapott az orosz 

fél narratívájában. Az Oroszországi Föderáció önként kivonult 

Herszonból, az egyetlen elfoglalt nagyvárosból, melyet orosz 

magterületnek nyilvánítottak, egy 100 ezer négyzetkilométeres 

elcsatolt terület részeként. A kivonulás minden bizonnyal számos 

orosz életet mentett meg. 30 ezer fő ellátására mindössze 2 vasúti 

híd volt elérhető, így fenntarthatatlannak ítéltetett a lokális védelem. 

A kivonulás azonban nem zajlott hibátlanul, értékes 

nehézfegyverzet maradt hátra, működőképes mi-24-esek, emellett 

modern gyalogsági felszerelés. A kivonulás szervezettsége sem volt 
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megfelelő, számos orosz katonának a Dnyeperen kellett átúsznia 

vagy civil járműveket használnia, hogy el tudja hagyni a térséget. 

Ezen események a háború rövid távú stagnálásához vezettek pár 

lezáratlan védelmi kérdést kivéve, például a Kinburn-félsziget 

védelmét – viszont hosszú távon a konfliktus eszkalációját okozták. 

 

Kulcsszavak: Liman, Herszon, Szergej Szurovikin 
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Székely Loránd: Az okos eszközök és a vezetés kapcsolata 

 
Absztrakt 

 
 

A kutatásom során arra kerestem választ, hogy a vezetés és a 

vezetéselmélet hogyan változott meg az évszázadok során, és 

melyek azok a kihívások, melyekkel a vezetőnek szemben kell 

néznie napjainkban. Előszőr meghatároztam, hogy mi is a vezetés 

a vezetéselmélet klasszikusai alapján és bemutattam, hogy a 

klasszikus vezetéselmélet képviselői hogyan hatottak a vezetésre. 

A vezetés meghatározása után a digitalizációról annak hatásairól a 

társadalomra majd a vezetésre gyakorolt hatásairól van szó, itt 

megemlítve a kiberteret, amely az egészet összefogja, a 

mesterséges intelligenciát, mint jelenleg is és a jövőben is nagy 

potenciállal bíró technológiát, illetve az okos eszközöket. Az okos 

eszközök olyannyira a mindennapjaink részévé váltak, hogy a 

társadalmunk már képtelen meglenni nélkülük, így a vezetés 

szempontjából is meghatározó a szerepük. Az okos eszközök 

számának alakulását vizsgálom napjainkig és a számuknak a becsült 

változását a jövőre nézve, mely növeli a kockázatukat a 

társadalomra nézve. A vezetés szempontjából kitérek azokra a 

főként negatív hatásokra, amelyek az okos eszközök és a 

digitalizáció hatására alakultak ki, illetve megpróbálok ezekre egy 

megoldást találni, amivel a vezető ezeket a problémákat kezelni 

tudja. Ennek hatására beszélek az egészséget támogató vezetést, 

mint egyik legmeghatározóbb és legfontosabb vezetési attitűdöt, 
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amely az alkalmazottak lelki egészségére figyel és ez által javítja az 

ők munkával való kapcsolatát. 

 

Kulcsszavak: Digitalizáció, vezetéselmélet, egészséget támogató 

vezetés, okos eszközök 
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Laska Pál Károly: Cinemeducation – avagy új utak keresése 

a biztonságtudatossági oktatásban 

 

Absztrakt 
 

 

A fiatalok jelentős online kockázatoknak vannak kitéve. Az online 

csalások, a cyberbullying, az adathalászat szinte a mindennapok 

része – különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói 

számára fontos, hogy ezek ellen védekezzenek, hiszen néhány év 

múlva fontos államigazgatási, rendvédelmi, honvédelmi feladatokat 

fognak betölteni. Ezért kiberbiztonsági tudatossági oktatóanyagok 

felkészíthetik őket arra, hogy megvédjék magukat az online 

kockázatokkal szemben. A kutatás célja volt, hogy megvizsgálja a 

hallgatók kiberbiztonsággal kapcsolatos ismereteit és ehhez új 

módszert, az ún. Cinemeducationt használtuk, amely fikciós 

alkotások (mozifilmek, televíziós sorozatepizódok, stb.) 

segítségével mutatja be az adott kiberbiztonsági problémát. A 

hallgatók ezirányú ismereteinek vizsgálata során gamification 

módszert alkalmaztunk, ami a tudatossági viszonyok elemzésében 

is segített.  A kísérleti pilot projekt azt mutatta, hogy az egyetemi 

hallgatók kiberbiztonsági tudatossága nem megfelelő szintű, a 

hallgatók átlagnál nagyobb része nincs tisztában azzal, hogyan 

védjék meg saját adataikat. Az új ismeretbővítési módszer 

hozzájárult, hogy a hallgatók biztonságtudatosabban viselkedjenek. 

Emellett a felmérés azt is jelezte, hogy a diákok nagyobb 

lelkesedéssel viszonyulnak a kiberbiztonsági kérdésekhez. 
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Kulcsszavak: kiberbiztonság, egyetemi hallgatók, Cinemeducation, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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Tóth András: The applications of the Cloud of Things in the 

defence sector 

 

Abstract 
 

 

Today, Internet of Things (IoT) devices are widespread and are no 

longer limited to the private sector but also to the commercial, 

industrial and defence sectors. The volume of data they collect, the 

need for continuous availability and the need to make the best use 

of performance and resources make it advisable to connect these 

systems to cloud computing. This is called a Cloud of Things (CoT) 

approach, which provides solutions that deliver these capabilities. 

In his analysis, the author has investigated the possibilities of 

applying IoT tools to the following elements of the defence sector: 

 

 Law Enforcement; 

 Military; 

 Disaster Management; 

 National Security. 

 

He then examined the potential benefits of connecting each separate 

IoT ecosystem to a central cloud and the impact this could have on 

the operation of digital or smart governments. 

 

Keywords: Internet of Things, Cloud of Things, defence sector, Law 

Enforcement, Military, Disaster Management, National Security 
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Bús Nikolett Katalin, Magyar Sándor: The role of Security 

Operations Centres in supporting cyber security 

 

Abstract 
 

 

Today, there is a growing focus on digitalisation, and a growing 

dependence on IT systems. More electronic information systems 

means more hardware and software in the systems. The number of 

IT developments is increasing. Companies' efficiency is also 

increasing through IT systems. This development brings with it an 

increase in the number and volume of cybercrime, which must be 

followed up with appropriate action on the cyber defence side. 

Cybersecurity can be enhanced in a number of areas. The PreDeCo 

principle areas of prevention, detection and correction have a crucial 

role to play in cyber security, none of which can be neglected. 

The key function of the SOC is to detect and respond immediately 

to security threats and incidents and to manage and maintain the 

security state of an organisation.  

Strategic decisions play a key role. Can the organisation develop 

and maintain an effective SOC or should it be used as a service? If 

it can be developed, what will be the milestones on the way to 

achieving an effective SOC? 

The level of maturity of the organisation is very important in the 

case of SOC. The organisation need to assess the availability of the 

required technical equipment; the current organisational structure; 

the available human resources; the required IT training. 
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Security Operations Centres can be supported by a variety of 

security platforms. These include Security Information and Event 

Management (SIEM) systems, which are primarily responsible for 

collecting and analysing security-related data. Security 

Orchestration, Automation and Response (SOAR) platforms are 

used to automate and streamline the process of responding to 

security threats, and Extended Detection and Response (XDR) 

includes the collection and analysis of data from multiple sources. 

Collaboration is an extremely important area for SOCs, which can 

help organisations share information and knowledge to achieve 

more effective protection. Particular attention should be paid to 

Indicators of compromise (IoC) and Tactics, Techniques, and 

Procedures (TTPs). 

 

Kulcsszavak: Security Operations Centre, Security Information 

and Event Management, Security Orchestration, Automation and 

Response, XDR, IoC, TTPs 
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Kerti András: Security of unclassified information 

 
Abstract 

 
 

Many of the events of the Ukraine-Russia war in our neighbourhood 

have drawn attention to the importance of information security, 

including the security of unclassified (non-classifiable) information. 

In my next lecture I will discuss the basics of the protection of 

unclassified information. What misconceptions have I encountered 

on the subject. I will prove the necessity of protection in a logical 

way and finally I will propose possible ways to enhance the security 

of unclassified information. 

 

Keywords: Fully open data, Non-public data, Classified data, 

information security, awareness raising activities 
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Ináncsi Mátyás: Social media sentiment of the russian-

ukranian conflict 

 

Abstract 
 

 

We see information being shared on social media constantly, 

especially when the conflict began, social media had a high role in 

sharing information. The baseline for this research is to show the 

user sentiment regarding the Russian-Ukrainian conflict. For this 

research, SentiOne social media analysis platform was used. The 

method for the research was social listening, from social listening 

the software is capable determining the user sentiment. Timeframe 

for the research was between 2022. 03. 01. and 2022. 11. 01.  

Around 775 thousand results were analyzed, and these posts had a 

reach of 65 770 million users. The reach and mentions were slowly 

decreasing since March, with one exception: October. During 

October there was a clear bump in the slow decrease, this might 

have happened due to the Ukrainian counter-offense and territorial 

gain. Regarding the reach it is worth noting that from a social media 

perspective Facebook had the highest reach level, following it came 

surprisingly Instagram and TikTok. 

Source distribution vise the top sources were Facebook and Twitter. 

By analyzing the results furthermore, we can see the top authors. 

Interestingly all the top authors were traditional media, which are 

represented in social media. New York Times, CNN, and The 

Guardian took the lead in top authors. 
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The big question is still the user sentiment, which was the focus of 

the research. How do the users feel about this conflict? What is their 

sentiment on social media? The results for user sentiment were 

overwhelmingly neutral. More than 85% of the analyzed posts were 

neutral, which makes sense in the information sharing role. The user 

sentiment has not changed a lot by time. The negative sentiment 

has decreased since March, but overall, the user feeling remained 

the same.  

In summary we can say that the conflict had a high reach ratio, top 

authors remained traditional media and users overwhelmingly felt 

neutral in their posts during this conflict. 

 

Keywords: Social media, Russian-Ukranian conflict, information 

sharing role, sentiment analyses 
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Bús Nikolett Katalin: Information security incident 

management- In a Hungarian company's programme 

 

Abstract 
 

 

Information security incident is defined by the Act L of 2013 on the 

Electronic Information Security of State and Local Government 

Bodies as a security incident: ‘an unintended or unanticipated 

unique event or series of events that causes an adverse change or 

a previously unknown situation in an electronic information system, 

and as a result of which the confidentiality, integrity, authenticity, 

functionality or availability of the information carried by the 

electronic information system is lost or damaged.’  

If the security incident involves personal data content, a data breach 

is detected. The term data breach is defined in the provisions of Act 

CXII of 2011 on the Right to Informational Self-Determination and 

Freedom of Information as ‘a breach of data security that results in 

the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized 

disclosure or transmission of, or access to, personal data 

transmitted, stored or otherwise processed.’  

Pursuant to Article 25/E(1)(j) of the Data Protection Act, ‘the 

controller shall record the circumstances in which a personal data 

breach occurs in relation to the data it processes, the effects of the 

personal data breach and the measures taken to deal with it’.  

The purpose of information security is to ensure the confidentiality, 

integrity and availability of the information handled. Information 
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security covers all events that occur during the life cycle of 

information (creation, access, handling, processing and destruction). 

In other words, information security goes beyond the provision of 

information systems and services.  

In all cases, information security incidents should be documented, 

as fully as possible, in order to support the detection of the incident, 

to record the evidence necessary for subsequent possible 

prosecution and to improve the effectiveness of preventive 

measures. 

Vulnerabilities related to the way systems, services, tools are 

designed or used present risks to employers. It is in the vital interest 

of employers to identify these vulnerabilities in order to prevent 

further security incidents or potential security incidents (and the 

associated losses).  

Reported information security incidents should be investigated to 

determine the extent to which information security controls have 

been breached and whether the results of the investigation can be 

used to determine whether the reported incident falls into the 

category of an information security incident. If an information 

security incident is involved, a report shall be made immediately 

and the management of the information security incident shall be 

initiated and its impact and circumstances investigated. 

In my presentation, I would like to describe the information security 

incident and incident management procedures in a Hungarian 

company's program. 
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Kulcsszavak: Information security, incident, incident management, 

vulnerabilities, investigation 
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Sz. Podmaniczky Katalin: A kontrollrendszer a védelem 

szolgálatában 

 

Absztrakt 
 

 

A globalizáció és a digitalizáció napjainkban olyan mértékű és irányú 

fejlődést generál, illetve kényszerít ki, ahol a dinamikusan változó 

biztonsági környezet egyre nagyobb felkészültséget és egyre 

rövidebb reakcióidőt vár el a védelmi tevékenységben résztvevőktől. 

Ennek csak a szükséges együttműködések megvalósítását és az 

eredményes koordinációt támogató működési környezet és 

eljárások kialakításával lehet megfelelni. Ezt biztosítja a 

kontrollrendszer részét képező kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, 

kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, 

illetve a monitoring rendszer megfelelő kialakítása.  

 

Az egyértelműen elhatárolt szerepek, a célok eléréséhez való 

hozzájárulás, illetve ezen belül a saját résztevékenység pontos 

ismerete alapvetően meghatározza a végrehajtás minőségét. A 

védelmi tevékenység – a tervezéstől a végrehajtás értékeléséig – 

megbízhatóbbá válik a résztvevők tudatosságának fokozása során. 

Ezt veszélyeztethetik a kapacitásproblémák, az időnyomás vagy 

egyéb havaria tényezők, ezért a nemkívánatos események 

bekövetkezésének megakadályozását, a vezető által kijelölt 

irányhoz való igazodást csak a folyamatba épített kontrollok 

képesek garantálni. 
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A vezetés által a célok elérése érdekében működtetett 

kontrollrendszer elemei minden tevékenységre vonatkoznak és 

biztosítják az elvárások teljesülését, valamint alkalmasak a változó 

környezet és az esetleges információs és kommunikációs zavarok 

esetén is biztosítani a működés folyamatosságát és a vezetői 

szándéknak megfelelő végrehajtást olyan módon, hogy az utólag is 

ellenőrizhető és értékelhető legyen. 

 

Kulcsszavak: digitalizáció, kontrollrendszer, információs és 

kommunikációs rendszer, működésbiztonság 
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Szerzőink figyelmébe 

 

Kiadványunk lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői 

ív) terjedelemben – elsősorban: távközlés, híradás, informatika, 

információvédelem, illetőleg hadtudományi és természettudományi 

témakörökben – tanulmányok, szakcikkek magyar és idegen nyelvű 

megjelentetésére. 

A cikknek tartalmaznia kell egy 2-5 soros absztraktot magyar 

és/vagy idegen nyelven. 

A cikkek beküldése e-mailen a hhk_hirado_szakcsoport@uni-nke.hu 

címre lehetséges. A cikkek leadási határideje: folyamatos 

(megjelenés évente kétszer). 

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még 

meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) 

írásműve(i) lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell 

felelniük a szerzői jogról szóló hatályos jogszabályoknak. A 

megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) 

információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a 

szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk 

szerzőjét terheli.  

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket 

lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a 

megjelentetésre szánt és megküldött írásművet – külön indoklás 
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nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem 

küldi vissza, és nem őrzi meg. 

A kiadványban lehetőség van idegen nyelvű cikkek 

megjelentetésére. Az idegen nyelven megjelentetésre szánt 

írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli. 

Minden kézirathoz elektronikusan is mellékelni kell egy kitöltött 

"Kéziratbeküldési űrlap"-ot, és egy "Copyright átruházási űrlap"-ot. 

Mindkét űrlapot ki kell nyomtatni és alá kell írni (többszerzős cikk 

esetében minden szerzőnek!), majd a kinyomtatott és aláírt 

űrlapokat faxon (fax szám: +36-1-432-9025), vagy postai úton 

levélben (levélcím: Hírvillám Szerkesztőség, 1581. Budapest Pf.: 

15.) is meg kell küldeni a szerkesztőségnek. Ezek hiányában a 

cikkeket a szerkesztőség nem lektoráltatja és nem jelenteti meg! 

Az űrlapok a szerkesztőségnél szerezhetők be. 

  

http://www.hadmernok.hu/Kezirat_bekuldesi_urlap.doc
http://www.hadmernok.hu/Copyright_atruhazasi_urlap.doc
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