Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája
Kedves Közgazdász Doktoranduszok, Fiatal Kutatók és Érdeklődők!
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Közgazdaságtudományi Osztálya (DOSz KTO)
Győrött rendezi meg második konferenciáját, „Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli
Konferenciája” címmel. A rendezvény célja, hogy hazai és határon túli közgazdász
doktoranduszok számára lehetőséget biztosítson színvonalas előadások hallgatására és
tartására, valamint szakmai beszélgetések folytatására. Az elhangzott előadások anyagából
tanulmánykötet készül.
A konferencia fővédnöke Dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és
Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője lesz.
A konferencia időpontja:
Helyszíne:

2015. január 30-31.
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Fontos határidők:
Absztrakt és JELENTKEZÉS benyújtása:
Értesítés az absztrakt elfogadásáról:
Tanulmányok beküldése:
Tanulmánykötet várható megjelenése:

2015. jan. 15.
2015. jan. 18.
2015. február 15.
2015. június

További információ a http://dosz.hu/tudomanyos_osztalyok/kozgazdasagtudomanyi_osztaly
oldalon, valamint az osztály Facebook oldalán.
A jelentkezését a linken tudja feladni
https://docs.google.com/forms/d/1yRP1juPsgl6tMOqrC4jTga6nwfVIPxdOLndHpKRjKx0/edit

Részvételi díj:

5.000 Ft (+ szállásdíj)

Szállás (/éj):

Kollégium: Hegedűs Gyula Kollégium, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Hotel: Révész Hotel, 9026 Győr, Hédervári út 22.
Külön hotelszoba egy fő részére 13 500 Ft/fő
Közös hotelszoba egy fő részére 6 900 Ft/fő
Külön kollégiumi szoba egy fő és kísérője részére 1 500 Ft/fő
Közös kollégiumi szoba más résztvevőkkel 1 000 Ft/fő

Számlaszám:

11600006-00000000-62169239
(Az átutalás megjegyzésében kéretik feltűntetni a „DOSz KTO
konferencia” bejegyzést.)
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Tervezett program:
2015. január 30. péntek:
11:00-12:30
Szekcióülések
12:30-14:00
Ebéd
14:00-14:30
Hivatalos megnyitó ünnepség
14:30-15:00
Nyitó plenáris ülés: Dr. Rechnitzer János, Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola vezetője
15:00-15:30
II. plenáris ülés: Dr. Patrick Waldbuesser, a Széchenyi István Egyetem
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikációs Tanszékének vezetője
15:30-16:00
Kávészünet
16:00-17:30
Szekcióülések
18:00Gálavacsora
2015. január 31. szombat:
10:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00

Szekcióülések
DOSz-KTO ülés
Konferencia lezárása
Ebéd

Fakultatív program
15:00-19:00
20:00-tól

Pannonhalmi apátság meglátogatása, majd borkóstolás (4 500 Ft)
Vacsora a győri Komédiás Étteremben (1 000 Ft)

Formai követelmények:
Absztrakt:
Az előadás kivonatát 400-500 szóban, angol vagy magyar nyelven kérjük megfogalmazni. A
szerkesztést tekintve Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz és sorkizárt
formázás elvárt, emellett tartalmaznia kell a szerző nevét, intézményét és elérhetőségét is.
Tanulmány:
Felhívjuk a jelentkezők szíves figyelmét arra, hogy a lektorált konferenciakötetben csak olyan
tanulmányokat áll módunkban megjelentetni, melyek tartalmát a szerző (többszerzős mű
esetén legalább egy szerző) a konferencián bemutatta!
Szöveg:
Margók:
Papírméret:
Sorköz:
Betűtípus:

max. 2500 szó, a táblázatokat, ábrákat és hivatkozásokat beleértve
Normál (minden irányból 2.5 cm)
A4, 210 mm (széles) × 297 mm (magas)
Egyszeres
Times New Roman, 12 p

Oldalszámozás nem használandó.
Cím:
középen, 16-os betűméret, félkövér, üres sor (16 p)
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Az első szerző neve (középre, félkövér, 14 p)
Munkahely, város, ország (középre, 14 p)
Üres sor (14 p)
Társszerzők neve (középre, félkövér, 14 p)
Befogadás, város, ország (középre, 14 p)
Üres sor (14 p)
Egy szerző soronként, nincs cím, nincs rang, nincs egyetem cím!
A szöveg:
Egyszeres sorköz, sorkizárt, bekezdések, 127 mm bekezdés az első sorban.
Absztrakt (középre, félkövér, 12 p)
üres sor (12 p)
max. 500 szó
üres sor (12 p)
Kulcsszavak (dőlt, 12 p, 3-5 kulcsszó)
üres sor (12 p)
Első fejezet, valószínűleg Bevezetés (középre, félkövér, 12 p).
Üres sor (12 p)
A szövegnek követnie kell a megfelelő fő fejezeteket (középre, félkövér, nagy és kisbetűk, 12
p), ahol szükséges.
A másodlagos fejezetek balra igazítva, félkövér, minden fontos szó első betűje nagybetűs,
helykihagyással a cím alatt és fölött.
Táblázatok és ábrák:
A szövegben legyen utalás a táblázatokra és az ábrákra. Minden táblázat és ábra
elektronikus formában készüljön, nyomtatásra kész állapotban.

1. ábra Ábra neve
Forrás: XYZ et al. (2014,143. oldal) alapján saját szerkesztés
A táblázatoknak illeszkednie
margóbeállításokhoz.

kell

az

A4

papír

formátumhoz,

és

a

fent

vázolt

1. táblázat Táblázat neve
Forrás: saját szerkesztés

Hivatkozások:
A hivatkozások listáját a tanulmány végén kérjük feltüntetni.
A hivatkozásjegyzékbe csak a szövegben is idézett és/vagy hivatkozott, feldolgozott, átvett
munkákat lehet - de azokat teljes körűen kell is - felvenni, alfabetikus sorrendben, a következő
formában:
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Könyvek esetében:
Egy szerző:
• Vörös, J. (2010), Termelés- és folyamatmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest
• Baker, M. J. (1985a), Marketing Strategy and Management, London: Macmillan
• Baker, M. J. (1985b), Marketing: An Introductory Text 4/e., London: Macmillan
Több szerző:
 Krajewski, L. J. – Ritzman, L. P. – Malhotra, M. K. (2013), Operations Management:
Processes and Supply Chains, 10th edition, New Jersey: Prentice Hall
Szerző nélküli:
• Magyar statisztikai évkönyv 2014. Budapest, Statisztikai Kiadó
Cikkek esetében:


Salameh, M.K. - Jaber, M.Y. (2000), Economic production quantity model for items
with imperfect quality, International Journal of Production Economics 64 (1), 59-64

Internetes hivatkozások esetében:
• Verebics János, A leghíresebb
2014.11.11.)

esetek

http://www.extra.hu/verebics

(letöltve:

Szövegbeni hivatkozások: Az idézetek és hivatkozások forrását a szövegben, az alábbi
formában kell megadni:
• Szó szerinti idézetnél: szögletes zárójelben a szerző neve, a mű kiadásának évszáma
és az idézet oldalszáma, pl. [Porter 1986, 33.]
• Nem szó szerinti hivatkozásnál ugyanez az eljárás, azzal a különbséggel, hogy az
oldalszám feltüntetése nem szükséges, pl. [Porter 1986]
Az internetes források szövegközi hivatkozásánál és idézésénél vagy alkalmazhatók a fentiek,
vagy pedig a hivatkozott, illetve idézett URL kerül a szögletes zárójelbe.
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