DE-MNB TANULMÁNYI VERSENY

ÖTLETEK A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT
A XXI. SZÁZADBAN

2019

Debreceni Egyetem MNB tanszék tanulmányi verseny – kiírás
Témák
•
•
•

A pénz jövője – a jövő pénze
Zöld növekedés – fejlődés kisebb ökológiai lábnyom mellett
XXI. századi innovációk társadalmi hatásai

Díjazás
1. helyezett 1 000 000 Ft
2. helyezett 900 000 Ft
3. helyezett 800 000 Ft
A 4. és 5. helyezett rendre 700 000 Ft és 600 000 Ft nyereményben részesül. Minden érvényes,
a formai követelményeknek megfelelő pályamunka 50 000 Ft díjazásban részesül.
A pályaművek készülhetnek egyénileg, illetve társszerzőkkel. Több szerző esetén a díjazás
megosztásra kerül a szerzők között.
Leadási
•
•

Határidő: 2019. szeptember 30.
A dolgozatokat elektronikusan, word formátumban, a tanulmany2019@mnb.hu címre
várjuk.

Formai követelmények
a) A tanulmány nyelve magyar vagy angol.
b) A tanulmány A4-es formátumú, a margók mérete egységesen 2,5 cm.
c) A borítón a szerző neve, szakja és a tanulmány címe 14-es betűmérettel van feltüntetve.
d) A tanulmány terjedelme: legalább 20 oldal, amelynek része a minimum 800, maximum
1000 karakter terjedelmű absztrakt.
e) A tanulmány 12 méretű, Calibri típusú, álló betűk, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizártan, kizárólag Microsoft Word formátumban, elektronikusan nyújtható be.
f) Oldalszámozás a lap aljára, külső oldalra kerüljön. A számozás a bevezetéssel, az 1. oldalszámmal kezdődik.
g) Legalább 10 magyar és 10 nemzetközi irodalomra (ebből összesen legalább 9 folyóiratcikk) történő hivatkozás a Harvard-rendszernek megfelelően.
h) A tanulmány bevezetése, főszövege és összefoglalása jól elkülöníthető legyen, továbbá
a főszövegnek legalább a terjedelem 90 százalékát kell adnia.
i) A főszöveg jól strukturált, a fejezetek élén vastag betűs címek állnak. Az alcímek, fejezetcímek számozása decimális számokkal történjen. (1. Elsőrendű, 1.2. Másodrendű,
1.2.3. Harmadrendű)
j) A szövegben a tartalmi kiemelést dőlt vagy félkövér betűkkel szabad jelezni. Aláhúzást,
más megoldást kiemelésre nem szabad használni.
k) Az ábrákat, táblázatokat számozni és címmel kell ellátni, az adatok forrását az ábra/táblázat alatt fel kell tüntetni.
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l) A főszöveghez illesztett ábrákat, táblázatokat az oldalszám mesterséges növelésének
vádja nem érheti, amennyiben azok szoros kapcsolatba nem hozhatók a főszöveggel
vagy terjedelmük indokolja, úgy mellékletbe helyezendők.
m) A tanulmány javasolt felépítése: borító, tartalomjegyzék, táblázatok jegyzéke, ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg, összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek
n) A beadott tanulmányokat a plágium vádja nem érheti. A tanulmányok szoftveres plágiumvizsgálaton esnek át, a plagizáló pályamunka kizárásra kerül.
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