
FELHÍVÁS 

a Gazdaságmodellezési Társaság XV. Szakértői Konferenciáján 

való részvételre, előadás tartására 

A konferencia időpontja: 2018. június 14, csütörtök, 10.00 – 20.00 

Helyszín: Vojnovich-Huszár villa, Budapest, XXII. (Budatétény), Művelődés u. 37/b. 

 

A kétévente megrendezésre kerülő konferencia célja, hogy elősegítse a magyar 

gazdaságelemzők rendszeres találkozását, a színvonalas szakmai diskurzus 

kialakulását. Várjuk minden gazdaságmodellezési témát kutató szakértő és doktorandusz 

hallgató jelentkezését függetlenül attól, hogy jelenleg tagja-e a társaságnak. Örömmel várjuk 

azok jelentkezését is, akik ugyan előadást nem kívánnak tartani, de érdeklődnek a konferencia 

témái iránt. 
A konferencia nyelve magyar, ezért a tervezett előadás kivonatát (absztrakt) és a konferencia-

kötethez készülő tanulmányt magyar nyelven lehet benyújtani. A konferencián mindenki csak 

egyszer adhat elő, de társszerzőként több tanulmányt is jegyezhet. Az előadás elfogadásának 

nem követelménye tanulmány benyújtása, de túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik 

vállalják annak határidőre történő megírását és beküldését. 
 

Délelőtt és délután szakmai előadások hangzanak el, délben a helyiek ebéddel kínálják meg a 

résztvevőket, majd este a Krekó-díj átadásával fejeződik be az esemény. 
További részletek folyamatosan megtalálhatók lesznek a www.gazdasagmodellezes.hu 

honlapunkon. 
 

Jelentkezés: a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és a 

gazdasagmodellezes@gmail.com címre történő elküldésével, valamint a részvételi díj 

befizetésével (a GMT-nek az OTP-nél vezetett 11709002-20521295 folyószámlájára való 

átutalással). A vidéki résztvevők számára korlátozott számban lehetőség nyílik a konferencia 

helyszínéhez közeli Verbita házban való elszállásolására (ehhez kérjük a szállásigényt a 

jelentkezési lapon jelezni). 
 

Részvételi díj: 12 000 Ft, GMT tagok és diákok részére 9 000 Ft. Krekó-díjasok részére a 

részvétel ingyenes. A 35 év alatti előadók pályázhatnak ingyenes részvételre, erről a 

jelentkezési lap beküldésekor nyilatkozzanak. A beérkezett pályázatokról a programbizottság 

dönt. A támogatás forrása Chikán Attila 2014-ben kapott Krekó Béla díjának felajánlott 

összege. 

Fontos dátumok: 

Jelentkezési lap beküldése:      2018. április 4. (szerda). 

Előadás tartása esetén absztrakt beküldése   2018. április 4. (szerda). 

Előadás elfogadása:      2018. április 18. (szerda). 

A végleges tanulmányok benyújtása:    2018. május 16. (szerda). 

Regisztráció előadás tartása nélkül:     2018. május 16. (szerda) 

Részvételi díj befizetési határidő:     2018. május 16. (szerda) 

Döntés a pályázatokról:      2018. május 22. (kedd) 

Elutasított pályázat esetén befizetési határidő:  2018. május 25. (péntek) 

http://www.gazdasagmodellezes.hu/
mailto:gazdasagmodellezes@gmail.com


Előadások témái: az előadások témájára megkötés nincs, amennyiben az a Társaság által 

művelt területek egyikébe besorolható. 

Az absztraktok terjedelme maximum 1000 karakter, a konferenciakötetbe szánt 

tanulmányoké 15000-20000 karakter (szóközökkel együtt, ami kb. 5 oldal). Az absztraktok és 

tanulmányok sémája a honlapról letölthető. 

 

A konferencián előadott tanulmányokból papír alapú konferenciakötet (proceedings) készül, 

amit a regisztrált résztvevők megkapnak a konferencia időpontjában (ezért külön felhívjuk a 

figyelmet a határidők pontos betartására). A programbizottság az elhangzott előadások alapján 

javaslatot tesz a Szerkesztő Bizottság felé a legjobb tanulmányok továbbfejlesztett változatának 

a Szigma folyóiratban (a GMT „A” kategóriás folyóiratában) történő közlésére. 

 

A konferencia programbizottságának tagja: Bessenyei István, Forgó Ferenc és Temesi József.   
A szervezőbizottság tagjai: Cserháti Ilona és Ligeti Csák. 

 

Minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk. 

 
         GMT elnöksége 


