
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók 

VII. Nemzetközi Téli Konferenciája 
 
 

2021. február 26. 

Óbudai Egyetem Budapest 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály szeretettel meghívja az 

érdeklődőket a Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók VII. Nemzetközi Téli Konferenciájára. 

A konferenciára regionális gazdaságtan, pénzügy, számvitel marketing, menedzsment, vállalatgazdaságtan, 

turizmus, általános közgazdaságtan témakörökben várjuk a doktoranduszokat, kutatókat és a doktori 

tanulmányok iránt érdeklődő egyetemi mester- és alapszakos hallgatókat is. 

A konferencián elhangzott, ISBN számmal ellátott online konferenciakötetben kerülnek publikálásra, az elhangzott 

előadások 20 százaléka a szekcióvezetők ajánlása alapján a Magyar Tudományos Akadémiai által referált 

szakfolyóiratokban megjelenési lehetőséget kap. 

A 15 perces előadások után 5 perc vitára, hozzászólásra van lehetőség. 

 
Jelentkezési határidők: 

2021. február 13. részvételi díj 10 000 Ft 

2021. február 23. részvételi díj 15 000 Ft 

 

Absztrakt beküldési végső határideje: 2021. február 13. 

Visszaigazolás a jelentkezés elfogadásáról: 2021. február 15. (A jelentkezések folyamatosan kerülnek visszaigazolásra) 

Részvételi díj befizetésének határideje: 2021. február 13. 

Tanulmány elküldésének határideje: 2021. március 31 

A tanulmánykötet várható megjelenése: 2021. június 

A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol 

A 2021-es évben poszter szekció is megrendezésre kerül. 

Jelentkezési határidő: 2021. február 13 

 
Jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_7vWonVCWHI1xCXsC1ZH55yqVNwwrMq-

Ffs62gvHPtMeQjw/viewform felületen keresztül. A jelentkezéshez regisztráció szükséges. Absztrakt és tanulmányt 

word formátumban a doszktokonferencia@gmail.com címre legyen kedves küldeni.  

Absztrakt és tanulmány formai követelményei elérhetőek: 

https://drive.google.com/file/d/1vcSsgJ7OYiU2K7wgdTVuc5IKSgI1PJZp/view?usp=sharing 

 
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók VII. Nemzetközi Téli Konferenciája 

Helyszín: Online (Microsoft Teams and Google Meet) vagy  

Óbudai Egyetem, 1086. Budapest, Tavaszmező utca 15-17. 
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Program: 
 

2021. február 26. péntek 

9:00 Regisztráció 

10: 00 Megnyitó 

10:20- 12:00 Plenáris előadások 

12: 00- 13:15 Ebéd 

13:30-14:00 Poszterek bemutatása 

13:30- 18: 00 Szekció előadások 
 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

 

Részvételi díj: 
 

A konferencia részvételi díja: 

10 000 Ft - 2021. február 13-ig elküldött jelentkezés és absztrakt esetén 

15 000 Ft - 2021. február 23-ig elküldött jelentkezés és absztrakt esetén 

10 000 Ft - Poszter szekció részvételi díja 

 

A részvételi díj magában foglalja: plenáris előadások meghallgatása, szekció előadástartás, publikáció 

megjelenése ISBN számmal ellátott online konferenciakötetben, online absztraktkötet. 

A konferencia részvételi díját a következő bankszámlaszámra kérjük átutalni a visszaigazolás után 

legkésőbb 2021. február 13-ig. A jelentkezés elfogadása után fog kiállításra kerülni Előlegbekérő, így csak 

az Előlegbekérő megérkezte után rendezze a konferencia részvételi díját. 

 
Számlaszáma: 11600006-00000000-62169239 

(Erste Bank ZRt.) 

Közlemény: ktodoszkonferencia 

 
Információ: doszktokonferencia@gmail.com 

 

 

Együttműködő partnerünk: Óbudai Egyetem Budapest  
 
 

 

 

 

 

 

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0001 kódszámú pályázati támogatásból valósult 

meg. 
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