KONFERENCIA FELHÍVÁS
A Gazdaságmodellezési Társaság tisztelettel meghirdeti

XVII. GAZDASÁGMODELLEZÉSI SZAKÉRTŐI
KONFERENCIÁJÁT:
A konferencia időpontja: 2022. június 17. (péntek)
Helyszín: Budapesti Közgazdasági Egyetem, Faculty Klub
A konferencia megrendezési módja hibrid. Részvétel személyesen vagy virtuálisan (online) is
lehetséges.
A Gazdaságmodellezési Társaság (GMT) immár tizenhetedik alkalommal szervezi meg a
kétévente nagy érdeklődéssel kísért konferenciáját. A rendezvény célja, hogy lehetőséget
biztosítson a hazai szakembereknek, az egyetemi kutatóknak, doktoranduszoknak, ipari
szereplőknek és fejlesztőknek a témához kapcsolódó munkáik bemutatására, vélemények
ütköztetésére, kutatói hálózatok építésére, az üzleti szféra és az oktatás kapcsolatának
erősítésére, hasznos eszmecserére.
A 2022. évi konferencia különös hangsúlyt fektet a Covid-19 járvány gazdasági és társadalmi
hatásainak elemzésére, az üzleti szféra kihívásaira. A konferencia programbizottsága várja
mindazok jelentkezését, akik a gazdaságmodellezés, az operációkutatás, a statisztika elméleti,
módszertani vagy bármilyen alkalmazási területével foglalkoznak, és azokról előadás tartására
vállalkoznak. Az előadás szólhat az új kutatási eredményeikről, további kutatási tervekről és
kevéssé ismert, de alkalmazásra javasolt módszerek ismertetéséről.
Ez évben kiemelten a következő tématerületeken várjuk a koncepcionális és az empirikus
absztraktok/tanulmányok beküldését és az előadók jelentkezését:




1 szekció: A gazdaságmodellezés aktuális kihívásai
2. szekció: Statisztika COVID idején
3. szekció: Operációkutatási modellek, eredmények

A konferencia-ebéd keretében kerül sor az 2022. évi Krekó Béla-díj ünnepélyes átadására.

A jelentkezés formái:
A konferenciára regisztrálni az alábbi regisztrációs űrlapon keresztül tud:
https://forms.gle/5iMBNtCUncRxdXGk8
Amennyiben nem tart előadást, az arra vonatkozó kérdéseket értelemszerűen hagyja üresen.
Esetleges számlaigényét a regisztrációs űrlapon jelezze.
Előadás tartása esetén az absztraktot a regisztrációs űrlapon tudja leadni. A beküldött
jelentkezéseket elbíráljuk, és az előadás elfogadásáról értesítést küldünk. Kérjük, hogy
amennyiben társszerzők is részt vesznek a konferencián, csak egyik szerző adjon le absztraktot.
Az előadóknak lehetőségük van egy bővebb, 6-10 oldalas tanulmány leadására is, amelyet az
alábbi címre kérünk beküldeni: ilona.cserhati@uni-corvinus.hu. Az elfogadott tanulmányok a
konferencia ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetében jelennek meg.
A legjobb előadások megjelentetésére - a szokásos lektorálási eljárás mellett - a SZIGMA e
konferenciára tervezett különszáma kínál lehetőséget.
Fontos határidők:
Regisztráció tanulmány beküldésével: 2022. április 22.
Regisztráció absztrakttal (max. 1000 karakter): 2022. május 2.
Regisztráció nem előadó résztvevőként: 2022. június 1.
Értesítés az előadás elfogadásáról: 2022. május 17.
Regisztrációs díj:
Teljes díj: 15 000 Forint
Kedvezményes díj diákok, nyugdíjas tagok számára: 10 000 Forint
Krekó díjasok számára a részvétel ingyenes.
Regisztrációs díj befizetési határideje előadóknak: 2022. május 27.
Regisztrációs díj befizetési határideje nem előadóknak: 2022. június 10.
Kérdés esetén írjon nekünk az ilona.cserhati@uni-corvinus.hu címre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Gazdaságmodellezési Társaság Elnöksége

