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CALL FOR ABSTRACT 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata hibrid (jelenléti és 

online) konferenciát szervez 

 

2022. október 14-én 

 

II. HADTUDOMÁNY ÉS HADMŰVÉSZET NEMZETKÖZI KONFERENCIA  

címmel, amely  

 

Jelenléti: 

(Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 

Online:  

MS Teams 

formában kerül megrendezésre 

 

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a doktoranduszok és a kutatók kutatási 

eredményeinek bemutatására a hadtörténet és a hadművészet területén, de várjuk a 

biztonsági és a katonai műszaki tanulmányok területéről is az előadásokat angol, magyar 

és spanyol nyelven. 

 

Főbb témakörök: 

- Hadtörténet 

- Hadművészet 

- Biztonsági tanulmányok 

- Katonai műszaki tanulmányok  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konferenciára csak limitált számú előadót tudunk 

fogadni. 

 

Fontosabb dátumok: 

 

- 2022. június 03: Jelentkezés kezdete a konferenciára online formában 

(Ludevent: link) Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezésre június 3 és 

szeptember 25 között van lehetőség. 

- 2022. szeptember 25: Absztrakt beküldésének határideje 

- 2022. szeptember 28: Az absztrakt elfogadásának határideje 

- 2022. október 10: A konferencia programja elérhető 

- 2022. október 14: Absztrakt kötet letölthető  

2022. október 14: A konferencia napja 

• 8:00 – 20:00 Jelenléti konferencia. Helyszín: Ludovika Campus Oktatási Központ, 

Budapest-183., Üllői út 82.  

• 18:00 – 20:00 Online Konferencia MS TEAM értekezlet formájában 

(Kivételes esetekben a konferencia szervezőbizottsága engedélyezi az online 

előadás tartását). 

Előadóknak szóló információ: 

• A konferencia hivatalos nyelvei: angol, magyar és spanyol. 

• Jelentkezés: a jelentkezéshez a mellékelt absztrakt mintát kell kitölteni a 

következő adatokkal: az előadás címe, előadó(k) neve, intézmény, ország. 

• Az absztraktot angol nyelven és az előadás nyelvén szükséges megküldeni, a 

terjedelme 150-200 szó, valamint 5 kulcsszót tartalmazhat. Amennyiben az 

előadás nyelve magyar vagy spanyol, úgy angolul, valamint magyarul vagy 

spanyolul is mellékelni kell az absztraktot, mindkét esetben a maximális 

terjedelem 150-200 szó lehet. 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2060/abstracts/
ludevent.uni-nke.hu/event/2060/attachments/411/765/Abstract_Sample_MilitaryScienceConference_2022.docx
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• Minden elfogadott absztrakt megjelenik a konferencia online 

absztrakt kötetében. 

• Az előadások időtartama nem haladhatja meg a 15 percet. Az előadások nyelve: 

angol vagy magyar lehet. 

• Regisztráció: a konferencia ingyenes, amely tartalmazza az online előadást, a 

konferencia programot, az absztrakt kötetet és a konferencia részvételről kiállított 

igazolást. 

• Publikációs lehetőség - (Tudományos folyóiratban) 

 

Kapcsolat: 

Bővebb információ: https://ludevent.uni-nke.hu/e/MilitaryScienceConference2022  

Email: gabriella.thomazy@uni-nke.hu 

Nemzeti Közszolgálati Egyeteem, Budapest-1083 Ludovika tér 2. 

Web: https://en.uni-nke.hu 

Szervezőbizottság: 

Thomázy Gabriella, főszervező 

Urbanovics Anna, főszervező 
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