
  

ÜTKÖZÉSPONTOK 6. 
KONFERENCIAFELHÍVÁS 

(scroll down for the English version) 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya 2019-ben, 
immár hatodik alkalommal rendezi meg Ütközéspontok című éves konferenciáját, 
melynek első alkalommal ad otthont az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara. A tudományos találkozó célja, hogy doktoranduszok és 
doktorjelöltek bemutathassák eredményeiket és szakmai értékelést kapjanak. A 
konferenciára filozófia szakos, vagy pedig filozófiai vagy annak határterületén kutató (pl.: 
társadalomelmélet, politikaelmélet, tudományelmélet) doktori hallgatókat várunk, 
továbbá korlátozott számban doktori tanulmányokra készülő MA hallgatók is 
jelentkezhetnek. Az előadók számára specifikus témamegkötés nincs, a jelentkezők 
szabadon ismertethetik kutatásaikat. A szekciók pontos kialakítására az absztraktok 
elbírálását követően kerül sor, ezért a regisztrációs íven kérjük feltüntetni az előadás 
szakterületét. Társadalomfilozófiai, társadalomelméleti témakörben várjuk angol nyelvű 
előadások absztraktjait is. Megfelelő számú jelentkezés esetén angol nyelvű szekciót is 
szervezünk. 
 
A szállásköltséget egy éjszakára a DOSZ Filozófiatudományi Osztálya – a regisztrációs 
feltételek hiánytalan teljesítése esetén – támogatni tudja az azt igénylő előadók számára. 
 
Időpont: 2019. május 24–25.  
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar.  
Fővédnök: Dr. Juhász Gábor (dékán, ELTE TáTK).  
Plenáris előadók: Prof. Dr. Weiss János (PTE), Dr. Boros Gábor (MFT), Dr. Sik Domonkos 
(ELTE). 
Támogatók: ELTE Társadalomtudományi Kar, Magyar Filozófiai Társaság, MTA BTK 
Filozófiai Intézet, Nemzeti Tehetség Program.  
Szervezőbizottság: Ruszkai Szilvia Éva (ELTE), Szabados Bettina (MTA BTK; ELTE), Tóth 
Péter (SZTE). 
Honlap: http://phil.dosz.hu/u6/  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/606291019800568/ 
Útmutató absztraktok elkészítéséhez: http://phil.dosz.hu/u6/guideline/  
 
TUDNIVALÓK A JELENTKEZÉSHEZ  
Jelentkezni húsz perces előadások megtartására a filozófiatudomány és a 
társadalomelmélet bármely területéről lehetséges. A szervezők a beérkezett 
absztraktok szakmai lektorálása után alakítják ki az előadók körét. Az előadásokat 
minden esetben tíz perces korreferensi vitaindítók követik, ezért a jelentkezőknek az 
előadás teljes szövegét is rendelkezésre kell bocsátaniuk a megadott határidőig. 
 
Jelentkezési határidő: 2019. január 31.  
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A jelentkezés a következő két feltétel teljesítésével valósul meg:  

1) Regisztráció a konferencia honlapján: http://phil.dosz.hu/u6/jelentkezes/ 
2) A 2500–3000 leütéses absztrakt elküldése a dosz.filozofia@gmail.com e-mail címre 
*.doc(x) formátumban a következő formai kritériumok betartásával: 12-es betűméret, 
Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz, sorkizárás, a szerző nevének és az előadás 
címének feltüntetése, bibliográfia és lábjegyzetek nélkül. Az absztraktot a következő 
fájlnévvel várjuk: Vezetéknév_Keresztnév_Cím  
 
A szervezők 2019. február 15-ig tájékoztatják a jelentkezőket a szakmai lektorálás 
eredményéről.  
 
Az előadás teljes szövegének és a regisztrációs díj befizetésének határideje: 2019. 
április 14.: 

1) Az előadás teljes szövegének elküldése  
A részvétel szigorú feltétele az előadók számára az absztrakt elfogadását követően egy 20 
ezer leütéses szöveg leadása, ennek hiányában nem tudunk korreferensi előadást 
biztosítani. 
 
2) A regisztrációs díj (3 000 Ft) befizetése  
Kedvezményezett neve: Doktoranduszok Országos Szövetsége  
Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-62169239 (Erste Bank Zrt.)  
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: Ütközéspontok 6. és a jelentkező teljes 
neve. 
A regisztrációs díjról számlát adunk.  
 
A konferencián elhangzott előadásokból a szekcióelnökök javaslatának 
figyelembevételével, valamint a tematikus felépítést szem előtt tartva lektorált kötet 
készül. A konferencia előadásaiból mindeddig az Elpis 2014/2. és 2017/1., valamint a 
Különbség 2016/1. számai közöltek válogatást, valamint a JATE Press Kiadó 
gondozásában jelenik meg az Ütközéspontok 5. konferencia-kötet 2019 tavaszán. 
 
További kérdések kapcsán forduljanak bizalommal a budapesti főszervezőinkhez: 

Ruszkai Szilvia Éva ruszkai.szilvia.eva@gmail.com, +3630/4909323 
Szabados Bettina szabados.bettina@btk.mta.hu, +3620/5776953 
 
 
 

 

 

 

 

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-18-0003 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.  

mailto:ruszkai.szilvia.eva@gmail.com
mailto:szabados.bettina@btk.mta.hu
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CONFLICTING POINTS 6. 

Call for papers 

In 2019, the Association of Hungarian PhD and DLA Students Department of Philosophy 
(DOSZ FiTO) is organising its yearly conference called Ütközéspontok, by the 6th time, which 
is going to be hosted by the first occasion at the Faculty of Social Sciences of Eötvös Loránd 
University. The purpose of this scientific meeting is to provide a possibility for the doctoral 
students and candidates to present their thesis and results, furthermore to receive 
professional evaluation regarding their research. We are expecting postgraduate students 
from the field of philosophy, as well as doctoral students whose research themes are related 
to philosophy or belong to an interdisciplinary border area with a peculiar attention to its 
philosophical aspects (eg: theory of society, political theory, theory of science), as well as 
MA/MSc students preparing for doctoral studies can apply for the conference in a limited 
number. In the meaning of this, for the applicants, there is no specific thematic or subject 
binding, they are free to present their research. The exact layout of the sections will take place 
after the abstracts have been judged, so please indicate the specialization of the lecture on the 
registration form. We are also looking forward to the abstracts of English language lectures 
from the field of social philosophy and social theory. In the case of an adequate number of 
applications, we also organize an English language section. 

The cost of accommodation for one night can be supported by the Philosophy Department of 
DOSZ - in case of fulfilling registration requirements completely - for the presenters. 

Date of the event: 24-25th of May 2019 
Venue: Eötvös Loránd University Faculty of Social Sciences (ELTE TáTK) 
Patron: Gábor Juhász Dr. (dean, ELTE TáTK) 
Plenary speakers: János Weiss, Dr. Prof. (PTE), Gábor Boros Dr. (MFT), Domonkos Sik 
Dr. (ELTE) 
Supporters: ELTE Faculty of Social Sciences, Hungarian Philosophical Society, Hungarian 
Academy of Sciences Research Centre for the Humanities Institute of Philosophy, Nemzeti 
Tehetség Program 
Organizing committee Szilvia Éva Ruszkai (ELTE), Bettina Szabados (MTA BTK, ELTE), 
Péter Tóth (SZTE) 
Website: http://phil.dosz.hu/u6/ 
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/606291019800568/ 
Guide to make abstracts: http://phil.dosz.hu/u6/guideline/ 

 

INFORMATION ON HOW TO APPLY 

Applying for twenty minutes of presentations is possible from any field of 
philosophy and social theory. The organizers will evolve the group of presenters after 
the professional proofreading of the received abstracts. The presentations are always 
followed by ten minutes of correferent debates, therefore the applicants must provide the 
full texts of their presentation within the assigned deadline. 
 
Application deadline: 31st of January 2019 
 
 

http://phil.dosz.hu/u6/
https://www.facebook.com/events/606291019800568/
http://phil.dosz.hu/u6/guideline/
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Two steps need to be completed for a valid application: 

 1) Registration at the webpage of the conference: 
http://phil.dosz.hu/u6/jelentkezes/ 

2) E-mailing a paper proposal of 2,500–3,000 characters to dosz.filozofia@gmail.com 

including title and name but excluding possible footnotes and bibliography. 

Formatting requirements: *.doc(x), 12pt font size, Times New Roman font type with 

justified paragraphs, 1.5 line spacing. Feedback on acceptance will be provided until 15 
February 2018. 

The applicants will be informed about the acceptance of their abstracts till 15. February 

2019.  

 Deadline for submitting full text and registration fee payment: 14 April 2019  

 1) Submitting Full Text after application acceptance speakers are expected to send the 

full text between 15 and 20,000 characters. Details of format requirements are going to 
be provided along with the notification of acceptance. 

 2) Registration Fee Payment (3,000 HUF) 

Name: Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Bank Account: 11600006-00000000-62169239 

Write the following word in the comment section: Ütközéspontok 6, and the full 

name of the applicant. 

Invoice will be provided. 

 

The conference volume will contain a selection of the best papers recommended by the 

section chairs, with respect to the thematic structure and the variety of the participants. 

Previous conference volumes include Elpis 2/2014 and 1/2017, Különbség 1/2016, 

furthermore the conference volumes of Conflicting Points 5 are going to be published in 

association with JATE Press in the Spring of 2019. 

 

If you have any questions or need further information, please feel free to contact 

the organizers: 

Szilvia Éva Ruszkai ruszkai.szilvia.eva@gmail.com, +3630/4909323 
Bettina Szabados  szabados.bettina@btk.mta.hu, +3620/5776953 
 

mailto:ruszkai.szilvia.eva@gmail.com
mailto:szabados.bettina@btk.mta.hu

