
 

 

A Kárpát-medence, mint gazdasági tér 

Komárom, 2018. június 14-15. 

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság a komáromi Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Karával együttműködve hagyományteremtő szándékkal hirdeti meg az I. 

Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozóját, amely reményeink szerint nem csak a felvidéki 

magyar közgazdászok szakmai egyeztetését szolgálja, hanem elősegíti a Kárpát-medencei 

közgazdászok együttgondolkodását is. 

Az I. Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozójának eredményeiről, az ott elhangzott 

előadásokról összegzés, valamint külön lektorált tanulmánykötet kerül kiadásra. A 

tanulmánykötetbe az alábbi sablonban elkészített tanulmányokat lehet küldeni 

MEGJELENÉS A TANULMÁNYKÖTETBEN ÉS ELŐADÁSI 

LEHETŐSÉG A KONFERENCIÁN 
 

Az absztrakt, a tanulmány beküldésének módja, előadással jelentkezés: e-mailben az 

antaliki@ujs.sk e-mail címre.  

1) Absztrakttal való jelentkezés, ill. előadási szándék jelzésének határideje a szekció 

feltüntetésével: 2018. június 8. 
 

I. szekció – Vállalati stratégiák a Kárpát-medencében Elsősorban a régióink vállalkozásainak jövőképe, 

stratégiai célkitűzései, az együttműködés kereteinek meghatározása kerül terítékre.  

II. szekció – Kárpát-medence a globális gazdasági térben - Megvizsgáljuk térségünk gazdasági 

lehetőségeit, illetve a térséget fenyegető veszélyeket, miként lehetünk sikeresek a globális térben. 

 

III. szekció – Régiók kitörési pontjai az új ipari forradalom hajnalán - A szekció arra keresi a választ, 

hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre és ezek sikeres használatának mik a feltételei. A 

szekcióban terveink szerint hangsúlyt kapna a közgazdasági kérdéseken kívül az oktatás is. 

 

2) A tanulmány és az előadás befogadásáról a szervezőbizottság értesítést küld. 

3) A tanulmányok elkészítési határideje: 2018. július 30.  

4) Tanulmányok bírálata és javítása a szerzőkkel együttműködve: 2018. szeptember 30-ig 

5) Szerkesztés, nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2018. október végéig 

 

A tanulmányok maximális terjedelme: 10 normaoldal, formátum: A4, margó minden oldalon 

2,5 cm 

Nyelv: magyar 

Formátum: WORD (doc., docx.) 

Kiadó: Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Szlovákiai Magyar Közgazdász 

Társaság 

mailto:antaliki@ujs.sk


A TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE - SABLON 

CÍM 
Times New Roman, 16pt, Bold, középre zárva, magyar és angol nyelven 

 

VEZETÉKNÉV ÉS NÉV1 

Times New Roman, 14pt, Bold, középre zárva, hivatalos név titulusok nélkül, lábjegyzetben 

megadva: teljes név titulusokkal, munkahely, e-mail cím  

 

ABSZTRAKT 

Angol nyelven 8-10 sor terjedelemben 

 

Kulcsszavak: 3-5 kulcsszó 

BEVEZETÉS (balra zárva, 12 pt, bold, minden nagybetű) 

8-10 sorban a vizsgált/kutatott témakör, problémakör, a tanulmány céljának és az 

elemzés/kutatás során alkalmazott módszertannak a felvázolása. 

FŐ FEJEZETEK CÍMEI (balra zárva, 12 pt, bold, minden nagybetű) 

Alfejezet címek (balra zárva, 12 pt, bold, kisbetűvel) 

Szöveg formázása: sorkizárt, 12 pt, egyszerű sorköz.  

A szöveg bekezdésekkel tagolható (beugrás 1,25 cm) 

Felsorolások: a) b) c) illetőleg a ● megkülönböztetés elfogadott 

 

ÖSSZEGZÉS (balra zárva, 12 pt, bold, minden nagybetű) 

8-10 sorban az elért eredmények összegzése. 

IRODALOMJEGYZÉK (balra zárva, 12 pt, bold, minden nagybetű) 

 

FORMAI KRITÉRIUMOK 

Grafikai elemek 

a) Táblázatok (középre zárva, a cím és a forrás dőlt betűvel, az alábbi módokon jelölve) 

1. táblázat. Táblázat címe 

    

    

    

    

Forrás: 

b) Ábrák (a grafikonokat és képeket is ábra megjelenítéssel illessük, középre zárás, a cím 

és forrás megjelenítése az alább vázolt módon) 



 
1. ábra. ábra címe 

Forrás: 

 

Hivatkozás az irodalomjegyzékben 

Könyv jellegű kiadványok esetén: 
Szerző (kiadás éve): Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó. Oldalszám vagy Oldalterjedelem  

Nagy, A. (2018): A hivatkozás módja, Budapest: Athenaeum. 68. o. vagy 68-78. o. 

 

2-3 szerző: Nagy, A. – Kovács, J. (2018): A hivatkozás módja. Budapest: Athenaeum. 68. o. 

vagy 68-78. o. 

 

3-nál több szerző: 

Nagy, A. et. al. (2018): A hivatkozás módja. Budapest: Athenaeum. 68. o. vagy 68-78. o 

 

Tanulmánykötetekben található írások esetén: 
Szerző (kiadás éve) Tanulmány címe in Szerkesztő(k) neve (szerk.) Kötet címe. Kiadás helye: 

Kiadó. Oldalszám.   

  

Folyóiratokban található írások esetén: 
Szerző (kiadás éve) Tanulmány címe in Folyóirat címe, évfolyam, szám, oldalszám.  

  

Interneten található források esetén: 
Szerző, intézmény, adatbázis stb. (amennyiben meg van jelölve), publikáció éve (amennyiben 

meg van jelölve): Cikk címe. Elérhető az interneten: URL (az elérés dátuma). Példa: 

 

Szerző, intézmény, adatbázis stb. (amennyiben van): Cikk címe. Interneten elérhető:  

http://www.ujs.sk (elérés dátuma: 2018.01.31.) 

 

Az irodalomjegyzék ABC sorrendet követ, nem pl. forrástípusok szerinti bontást. 

 

Hivatkozás az szövegben és grafikus elemek esetében 

Pontos hivatkozás: „idézőjelben, dőlt betűvel” Kovács (2018, 35. o.) 

Szerző(k) vezetékneve (évszám) pl. Kovács (2018) 

3-nál több szerző esete: Kovács et. al. (2018) 

 

A tanulmánykötettel kapcsolatos további információkat nyújtunk az alábbi 

elérhetőségeken: 

Név: PhDr. Antalík Imre, PhD. 

tel: 00421-(0)35-3260-685 

e-mail: antaliki@ujs.sk 

http://www.ujs.sk/

