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VIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
Nemzetközi tudományos konferencia 

Kaposvár, 2014. október 17 
 

I. A KONFERENCIA EL ŐZETES PROGRAMJA 
 

11.00.-13.00. Plenáris ülés 6 plenáris előadóval 
 

Eddig az alábbi öt plenáris előadó fogadta el a felkérést:  
 

Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem)  
Dr. habil Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem) 
Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 
Prof. Dr. Dövényi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem) 
Dr. PhD Vizi László Tamás (Kodolányi János Főiskola) 
 

A hatodik plenáris előadó felkérése folyamatban van 
 
13.00.-14.00. EBÉDSZÜNET ÉS KÖTETLEN SZAKEMBER TALÁLKOZÓ 
 

14.00.-18.00.: SZEKCIÓÜLÉSEK 
 

Az alábbi 8 szekcióban fog elhangzani, szekciónként 9-10 előadás:  

A szervezési okokból a konferencia szekció-előadásainak számát a Szervező Bizottság 90 
előadásban maximálta (9 szekció x 10. előadás). A workshop részvevői egyéni meghívást 
kapnak. A 90 szekció-előadói helyre a JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:  2014. június 27. 
 
II. A JELENTKEZÉS MÓDJA 
Jelentkezni a csatolt JELENTKEZÉSI LAP  kitöltésével, továbbá az un. ÖSSZEFOGLALÓ 
megírásával és mindkét dokumentumnak a gulyas1@t-online.hu emailcímre történő 
megküldésével lehet. A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a Szervező Bizottság 
értesítést küld! 
 
III. RÉSZVÉTELI DÍJ  
A konferencia részvételi díja: bruttó 25. 000 ft (húszötezer forint). Ez magába foglalja az 
ebédet, a napközbeni kávét és üdítőt, továbbá a folyóiratokban való megjelentetés költségeit. 

Sorszám A szekció neve Szekcióelnök 
1. szekció Köztes-Európa politikai földrajzának  aktuális 

kérdései 
 
 
 
 
 
A szekció-elnökök felkérése 
folyamatban van. 

2. szekció Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások 
(régiók és határok, határrégiók, eurorégiók) és  

3. szekció Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága, 
felsőoktatás,  

4. szekció Régió és pénzügyek/versenyképesség 
5. szekció Régió és humánerőforrások 

(HRM, vezetéstudomány és munkaerőpiac) 
6. szekció 
 

Régió és közlekedés/logisztika 

7. szekció: Régió és marketing/településmarketing 
turizmus és vidékfejlesztés 

8. szekció Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és 
környezetgazdálkodás 

9. szekció Szakképzés, felnőttképzés, munkaerőpiac 
10. Workshop 
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A Kaposvári Egyetem főállású oktatóinak 50% kedvezmény jár a részvételi díjból. 
 
IV. PUBLIKÁLÁS 
A plenáris ülés előadásait a szekcióelnökök előadásait valamint minden szekcióból a legjobb 
előadást a Közép-Európai Közlemények (KEK) című referált (ISSN-szám, szerkesztőbizottság, 
lektorálás) folyóirat 2015/1. szám (VIII. évfolyam 1. szám. No28.) publikáljuk. Folyóiratunk 
ezen száma 2015. március 6-án fog megjelenni. 
 

Megjegyzés: Minden szekcióban  A „legjobb előadás” minősítésre (és így a KEK-ben) történő 
publikálásra a szekcióelnök tesz írásbeli javaslatot!  
 

A szekció többi előadását a VIKEK KÖZLEMÉNYEK-ben jelentetjük meg, az alábbi 
bontásban: 
 

KÖZTES-EURÓPA 
Társadalomtudományi folyóirat. 

VIKEK KÖZLEMÉNYEK 
VI. évfolyam 2. szám No15. 

TAYLOR 
Gazdálkodás- és vezetéstudományi folyóirat 

VIKEK KÖZLEMÉNYEK 
VII. évfolyam 3-4. szám No20-21. 

 
Az október 17-i konferencia 1-3. szekciói Az október 17-i konferencia 5-8. szekciói 
Megjelenés ideje: 2015. március 6. a következő, azaz IX. Régiók a Kárpát-

medencében konferencia, azaz 2015 
októbere. 

 
A kéziratok leadása: a konferencia napján (2014. október 17.) a regisztrációs pultnál, kizárólag 
lemezen. 
Terjedelem a) Plenáris előadók esetében és szekcióelnökök esetében: 10-12 oldal 
  b) szekció-előadók esetében: minimum 6, maximum 8 oldal 
Formai követelmények: A KEK és a VIKEK szokásos követelményei (lásd www.vikek.hu 
„közlemények tartalmi és formai követelményeinek letöltése”). 
 
V. A KONFERENCIA SZERVEZÉSÉNEK TOVÁBBI MENETE 
 

2014. június 27. A jelentkezés határideje. 
2014. június 30. A Körlevél 2 . kiküldése, melyben a Szervező Bizottság: 

1) értesíti a jelentkezőket az előadás elfogadásáról vagy elutasításáról 
2) kiküldi a számlakérő lapot 

2014. szeptember 12. A számlák kiállítása és kiküldése. 
2014. október 3.  Az „előzetes program” (szekcióbeosztás) kiküldése. 
2014. október 10. A Körlevél 2. kiküldése. Ez tartalmazza a teljes és részletes konferencia 

programot. 
 
VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A gulyas1@t-online.hu email-címen vagy a 06/30/3747-841-es telefonszámon. 
 
 
 

Gulyás László, Szeged 
 


