Konferencia felhívás
II. VÁLLALKOZÁSKUTATÁSI KONFERENCIA
Időpont: 2021. november 18-19. (csütörtök-péntek)
Helyszín: Budapest (pontos helyszín később várható).
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat immár második alkalommal rendezi meg éves konferenciáját. A
hálózat a vállalkozások világának kutatói, elemzői és adatelőállítói közötti együttműködés erősítésének
céljából jött létre, melynek révén a vállalkozásokkal kapcsolatos szisztematikus tudás bővítéséhez és
mélyítéséhez kíván hozzájárulni. Az évente megrendezésre kerülő konferenciával teret szeretnénk adni a
vállalkozásokat gazdasági, üzleti vagy szociológiai szempontból kutatók és elemzők közötti személyes és
szakmai kapcsolatok erősítésének, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos tudományos eszmecserének
és inspiratív diskurzusoknak is.
A konferenciára várjuk a vállalatok, vállalkozások témájához közgazdasági, üzleti, szociológiai,
társadalomtörténeti vagy más szempontból kapcsolódó, magyar vonatkozású előadásokat. Kifejezetten
bátorítjuk a magyarországi mellett a határon túli vállalkozókat kutatók és PhD hallgatók jelentkezését is.
Konferencia-előadásra jelentkezni 400-600 szavas absztrakt beküldésével van lehetőség, mely tartalmazza
az elméleti hátteret, a kutatási kérdéseket, a használt módszertant és legfontosabb várható eredményeket.
Az absztraktokat az alábbi oldalon elérhető sablon kitöltésével a vallalkozaskutatas@ifka.hu email címre
kérjük elküldeni 2021. augusztus 31-ig.
Elbírálás, az előadók értesítése: 2021. szeptember 30.
A rendezvény nyelve a magyar.
A szekciókban az előadók egymástól kapnak visszajelzést kör-korreferálás formájában. Emellett – igény
szerint – külső korreferálási lehetőség is elérhető lesz azok számára, akik tanulmányuk (hazai, vagy akár
nemzetközi) megjelentetéséhez szeretnének segítséget kapni. A külső korreferálók a szervezőbizottság
tagjai, vagy más elismert kutatók lehetnek. A korreferálás módjáról az absztraktok elfogadása után
egyeztetünk az előadókkal.
Az előadásokból készült tanulmányoknak folyóirat-publikációs lehetőséget biztosítunk.
A kétnapos konferencia programját a szervezőbizottság állítja össze. A szervezőbizottság tagjai:





Becsey Zsolt – közgazdasági elemző (MNB)
Czakó Erzsébet – egyetemi tanár, igazgató (BCE,
Vállalatgazdaságtan Intézet)
Gergely Orsolya – egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem)
Katona Klára – egyetemi docens, intézetvezető (PPKE,
Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet)










Kerekes György – szakmai vezető (Makronóm Intézet)
Kutasi Gábor – egyetemi docens (NKE, Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet)
Radácsi László – tudományos főmunkatárs (BGE PSZK Menedzsment Tanszék); stratégiai és
innovációs rektorhelyettes (BGE)
Sáfrányné Gubik Andrea – egyetemi docens (ME, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet)
Sass Magdolna – igazgató (ELKH KRTK Világgazdasági Intézet)
Szepesi Balázs – iskolavezető, Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskola (MCC)
Szerb László – egyetemi tanár, intézetigazgató (PTE, Kvantitatív Menedzsment Intézet)
Virágh Enikő – programvezető, vállalkozáskutatói hálózat program (IFKA)

Budapest, 2021. június 15.

