
FELHÍVÁS  

 

 

A Kaposvári Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara 

„I. Alternatív finanszírozási stratégiák”  

címmel tudományos konferenciát szervez Sopronban. 

Időpont: 2012. október 3. 

Helyszín: Sopron, Erzsébet u. 9., Nyugat-magyarországi 

Egyetem Közgazdaságtudományi Kar campusa 

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara már évek óta 

egyre komolyabb figyelmet szentel az alternatív finanszírozási 

stratégiák témakörének. Kutatási projektjeivel, elemzéseivel, 

publikációival, továbbá számos szakmai szeminárium és workshop megrendezésével az 

egyetem igyekszik lehetőséget biztosítani mind a diákok és kutatók, mind a gazdaság 

képviselői számára az új, konstruktív gondolatok megismertetésére, az optimális megoldások 

keresésére. 

A szakmai rendezvény a helyi pénz, az iszlám bankrendszer és a szegények bankja (Grameen-

modell) témaköröket elemzi, mely területeket Karunk a Nyugat-magyarországi Egyetem, a 

Budapesti Corvinus Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóival és 

diákjaival közösen az elmúlt évek nyári szemináriumain is kutatta. 

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 számú, „A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevé-

kenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló rendez-

vény terveink szerint e tudományterületen az eddigi legátfogóbb pénzügyi konferenciaként 

egy folyamat kezdeteként szolgál. Az egyetem az új és alternatív szemlélettel, aktív szerep-

lőként nemcsak részt vesz az elmélet kidolgozásában, hanem reményeink szerint ez a tudás  

a gyakorlatban is megvalósítható elemeket tartalmaz. 

Az előadások rövid összefoglalójával és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követel-

ményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. 

A szeptember 10-ig beérkezett és elfogadott előadásanyagokat CD-kiadvány formájában 

publikáljuk, és a konferencián adjuk át az előadóknak. 

A legszínvonalasabb tanulmányokat a konferencia után külön kiadványban  

szándékozzuk megjelentetni.   
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A konferencia hivatalos nyelve: magyar 

A konferencián a részvétel INGYENES. 

Tervezett program: 

12.00-12.30.  Regisztráció 

12.30-14.10.  Megnyitó 

Prof. Dr. Székely Csaba, dékán, NYME KTK 

Plenáris előadások (levezető elnök: Dr. Varga József, docens, KE GTK) 

Prof. Dr. Szávai Ferenc, rektor, KE: A gazdaságtörténet legújabb kutatási területei: 

alternatív finanszírozási stratégiák 

Varga István, MNB FB-tag: Monetáris politika és a helyi pénz  

Dr. Balogh László, dékán, KE GTK: Alternatív finanszírozási lehetőségek a 

közszférában 

14.10-14.30.  Kávészünet 

14.30-17.00.  Szekcióülések 

A konferencia után 19 órától borkóstolós szakmai vacsora keretében tudnak kötetlen 

eszmecserét folytatni a résztvevők. A vacsora ára bruttó 3000 Ft. 

A szekció-előadásokat a következő témakörökben várjuk: 

Helyi pénz, iszlám bankrendszer, szegények bankja, zöld bank stb., valamint közintézmények 

versenyképes gazdálkodása. 

Az egyes szekciókat a beérkezett és elfogadott jelentkezések alapján alakítjuk ki. 

A jelentkezés módja, határideje 

A jelentkezés on-line regisztrációs felületen lehetséges, a jelentkezési űrlap kitöltésével és az 

előadás összefoglalójának (absztrakt) feltöltésével. 

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 3. 

On-line regisztráció: http://konf.ktk.nyme.hu/index.php?id=13772&L=1&id=13772 

A végleges tanulmányok benyújtási határideje: 2012. szeptember 10.  

http://konf.ktk.nyme.hu/index.php?id=13772&L=1&id=13772
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További információk: 

Amennyiben kérdése van, a kovacst@ktk.nyme.hu (Kovács Tamás) email címen fordulhat 

hozzánk. 

A konferencia éjszakájára a Palatinus Szálló és a Boutique Hotel Civitas kedvezményes áron 

biztosít szobát a résztvevőknek. Érdeklődni Sövegjártó László értékesítési vezetőnél lehet az 

ertekesites@palatinusgroup.com címen vagy a 30/994-5359-es telefonszámon. 

Ajánljuk figyelmébe az október 4-5-én megrendezésre kerülő „Finanszírozás – kockázat-

kezelés – csaláskutatás” c. pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferenciát is. 

Információk: http://spek.hu 

Szervezőbizottság: Dr. Balogh László egyetemi docens (KE GTK), Dr. Varga József egyetemi 

docens (KE GTK), Dr. Parádi-Dolgos Anett, egyetemi docens (KE GTK), Dr. Szóka Károly 

egyetemi adjunktus (NYME KTK), Kovács Tamás egyetemi tanársegéd (NYME KTK) 

A szervezőbizottság a programváltoztatás jogát fenntartja! 

 

Dr. Balogh László 

dékán, KE GTK 

 

 

 

http://spek.hu/index.php?page=konferencia_2012_finanszirozas_kockazatelemzes

