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A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, a Penta Unió Oktatási Centrum, a Magyar 
Okleveles Szakértők Egyesülete, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Közgazdasági Társaság és 
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hagyományőrző módon közösen szervezi a XIII. Pécsi 
Pénzügyi Napokat 2019. április 25-26-án. 

A rendezvényen belül a konferencia első napjára a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Kar Pénzügy és Számvitel Intézete idén külön pénzügykutatás és -oktatás szekciót nyit, ahová a hazai 
pénzügy kutatókat, egyetemi, főiskolai oktatókat, doktoranduszokat, gyakorlati szakembereket vár, 
hogy bemutassák és megvitassák a kutatási eredményeiket és tapasztalataikat.

Célok

A pénzügy kutatás és -oktatás szekció elsődleges célja, hogy korunk kettős kihívásával – a 
digitalizációval és az idősödő társadalom kérdéseivel – foglalkozzon, beleértve annak makro- és 
mikrovetületeit. Tágabb kontextusban a kettős fókuszon túl vár olyan előadásokat, amelyek a 
makropénzügyek, a pénzügyi piacok és a vállalati pénzügyek aktuális kérdéseinek megvitatására, a 
pénzügyi innováció új irányainak, fontosabb hazai és határon túli kutatási eredményeinek 
bemutatására irányulnak. 

Absztraktok, tanulmányok 

A potenciális előadókat/szerzőket arra kérjük, hogy a leadási határidőig az előadásuk absztraktját, 
majd a befogadásról szóló értesítés után a teljes tanulmányt juttassák el számunkra magyar nyelven. 

Absztrakt beküldése

ź Regisztrációja során ( ) kérjük, töltse ki az absztraktra vonatkozó részeket, ktk.pte.hu/penzugyreg
mint: a kutatás célja, a probléma relevanciája, a módszertan, a főbb kutatási eredmények, és 5-7 
kulcsszó. 

ź Kérjük, arra ügyeljen, hogy a teljes absztrakt terjedelme maximálisan 3.000 karakter lehet 
(szóközökkel együtt).

Tanulmány beküldése
ź Az absztraktok elbírálását követően befogadásról szóló email értesítést küldünk, mely során a 

tanulmány formai követelményeit is eljuttatjuk.
ź A tanulmány felépítése: bevezetés, szakirodalom-kutatás, módszertan, kutatási eredmények és 

következtetések. 
ź A befogadott absztraktokat és tanulmányokat ISBN számmal ellátott elektronikus absztrakt-, 

illetve tanulmánykötet formájában fogjuk kiadni.

http://ktk.pte.hu/penzugyreg


Konferencia témák

ź Monetáris- és fiskális politika, 

ź Adózás, 

ź Makroprudenciális szabályozás, 

ź Bázel III.

ź Bank-és tőkepiac, 

ź Devizapiacok, 

ź Pénzügyi innováció, FinTech

ź Opciók, 

ź Eszközárazás, 

ź Kockázat-bizonytalanság, 

ź Befektetések, 

ź Portfólió-választási döntések,

ź Vállalati likviditás, 

ź Beruházások, reálopciók

ź Finanszírozási döntések,

ź Tőkeszerkezet, 

ź Osztalékpolitika, 

ź Vállalatértékelés,

ź Viselkedési pénzügyek,

ź Kockázatészlelés,

ź Kockázati magatartás,

ź Túlzott magabiztosság,

ź Időskori pénzügyi döntéshozatal

Partnerek

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt leadási határidő: 2019. március 24.

Értesítés a befogadásról: 2019. március 31.

Végső tanulmány leadási határidő: 2019. május 31.

Regisztrációs határidő: 2019. április 15.

Konferencia időpontja: 2019. április 25.

A konferencia programját és a szekciók beosztásait az esemény oldalán: 

http://ktk.pte.hu/ppn2019 a későbbiekben tesszük közzé.

Kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a  email címen.pu@ktk.pte.hu

Határidők

EFOP-3.6.1-16-2016-00004. Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szako-
sodás megvalósítása érdekében című pályázat támogatásával. (Időskori döntéshozatal projektelem, 
11. téma)

http://ktk.pte.hu/ppn2019
mailto:pu@ktk.pte.hu

