HADTUDOMÁNYI ÉS
HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR
DÉKÁN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a katonai műszaki tudományok tudományághoz szorosan kapcsolódó
tudományos kutatómunka, tudományos kutatási eredmények közzétételére
könyvfejezet formájában
a Katonai Műszaki Doktori Iskola lektorált elektronikus kötetében
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja pályázatot hirdet a Katonai műszaki
tudományok tudományágban tudományos kutatómunkát folytató doktoranduszok
(képzésben lévő doktoranduszok, fokozatszerzésre felkészülők és doktorjelöltek; a
továbbiakban: KMDI hallgatók) részére kutatási eredményeik tanulmányban való
összefoglalására, melyet lektorált, ISBN számmal ellátott, elektronikus kötetben
jelentetünk meg.
A pályázat címe: A katonai műszaki tudományok időszerű kérdései, aktuális
tudományos kutatási eredményei.
A pályázat célja: Az elektronikus kötet célja, hogy tanulmányok formájában
bemutassa a katonai műszaki tudományok tudományág különböző kutatási területein
tudományos kutatómunkát folytató doktoranduszok legjelentősebb tudományos
eredményeit, és egy átfogó képet adjon a tudományág időszerű kérdéseiről.
Pályázhat: valamennyi, a KMDI képzésében jelenleg résztvevő doktorandusz, vagy
abszolutóriumot szerzett, de tudományos fokozatszerzési eljárásra még nem
jelentkezett felkészülő, továbbá a tudományos fokozatszerzési eljárásban lévő KMDI
hallgató, akinek tudományos kutatómunkája, elért eredményei szorosan kötődnek a
katonai műszaki tudományok tudományághoz. Pályázni egy magyar nyelvű, eddig még
nem publikált, máshová be nem nyújtott, továbbá a formai és tartalmi
követelményeknek megfelelő tanulmánnyal lehet.
A pályázat elvárt tartalmi és formai elemei:



Terjedelme: minimum 20 000, maximum 40.000 karakter (1 szerzői ív)
szóközökkel;
Az elvárt formai követelmények a pályázati felhíváshoz az alábbi linken
találhatók: https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/doktori-iskolak/katonai-

muszaki-doktori-iskola/a-ludovika-egyetemi-kiado-szerzoi-utmutatoi


Tartalmát tekintve a szerző(k) saját szellemi tulajdona, saját tudományos
kutatómunkájának, saját tudományos kutatási eredményeinek tanulmány
jellegű áttekintése, összefoglalása legyen.
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A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Pályázni a mellékelt nyomtatványon lehet, mely tartalmazza a szerző(k) nevét,
státuszát, elérhetőségét, a mű tervezett címét, és a tanulmány absztraktját minimum
700, maximum 1000 karakterben. Határidő: 2020. július 23.
Az absztraktok alapján elfogadott pályázatok esetében a tanulmány leadási határideje
2020. szeptember 21. 24:00 óra (kizárólag a határidőig véglegesített, megküldött
tanulmányokat fogadjuk be és bíráljuk el). Az elkészített tanulmányokat elektronikus
úton a kmdi@uni-nke.hu címre kell megküldeni.
A befogadás módja: A művek befogadásáról egy szakmai bizottság dönt. A befogadott
műre az NKE szabályzóinak a 17/2016-os Rektori utasításban meghatározott összeg
(100 000 Ft/szerzői ív) jár a szerző(k)nek. A benyújtott pályázati anyagokat a
megjelentetést megelőzően lektoráljuk és a lektori útmutató alapján javított tanulmányt
szerkesztjük.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a nem megfelelő tartalmi és formai elemek alapján
elkészített vagy a katonai műszaki tudományok tudományághoz nem köthető, illetve a
szakmai lektor véleményét figyelmen kívül hagyó tanulmányok elutasítására.
A tanulmányok elbírálásnak határideje: 2020. október 09.
A pályázattal kapcsolatos további információkat a kmdi@uni-nke.hu email címen kérhet.
Budapest, 2020. július 10.
Dr. Pohl Árpád dandártábornok s. k.
dékán
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