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A konferencia célja, hogy a gazdasági és a tudományos élet képviselői számára 

lehetőséget biztosítson legfrissebb kutatási eredményeik ismertetésére.  

Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik egy olyan közös platform kialakítására, 

amely a tudományos eredmények bemutatása mellett a magas színvonalú szakmai 

párbeszédeknek is színteret biztosít.  

A konferencián ténylegesen elhangzott előadások kézirata lektorált tanulmánykötetben 

kerül megjelentetésre. A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői részére a Polgári 

Szemle c. folyóiratban publikációs lehetőséget biztosítunk. 

A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol. A konferencián való részvétel 

ingyenes! 

Jelentkezési határidő (előadók részére): 2015. szeptember 7.  

Regisztráció határideje (hallgatóság részére): 2015. október 1. 

A teljes tanulmány beküldésének határideje: 2015. október 26.  

Az előadások rövid összefoglalójával és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket 

jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg! 



 

 

A konferencia tervezett szekciói: 

 A „jó” és az „igazság” a közgazdaságtanban (célcsoport: elméleti 

közgazdászok) 

 A gazdaságpolitika etikai vonatkozásai (célcsoport: gazdaságpolitikusok, 

közgazdászok) 

 Az üzleti etika, mint komparatív előny (célcsoport: üzleti szféra, közgazdászok) 

 Vállalati társadalmi felelősségvállalás, kockázatkezelés és pénzügyi 

teljesítmény (célcsoport: pénzügyesek) 

 Vállalatirányítás és felelősség (célcsoport: pénzügyesek, management 

tudományok, vezetés-szervezés) 

 Gazdasági növekedés és versenyképesség (célcsoport: üzleti szféra, 

pénzügyesek, közgazdászok) 

 Közgazdaságtan és vallás (célcsoport: elméleti közgazdászok, szociológusok, 

teológusok) 

 Igazságosság és intézmények (célcsoport: jogászok, szociológusok, 

politológusok) 

 Filozófia és jogi etika (célcsoport: jogászok) 

 Az európai integráció és a globalizáció etikai vonatkozásai (célcsoport: 

nemzetközi kapcsolatok képviselői, közgazdászok, jogászok) 

 Controlling és társadalmi felelősségvállalás (célcsoport: számvitel, controlling, 

pénzügy) 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az online jelentkezési lap (előadók esetében), illetve 

regisztrációs lap (hallgatóság esetében) kitöltésével szíveskedjék jelezni! 

Online jelentkezési lap előadók részére: http://www.kre.hu/etika_gazdasag_jog/eloado/  

Online regisztráció hallgatóság részére: http://www.kre.hu/etika_gazdasag_jog_reg/ 

A konferencia budapesti helyszíne a végleges programfüzetben kerül meghirdetésre. 

A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre szíveskedjenek küldeni: 

krekonferencia2015@kre.hu 
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