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CALL FOR PAPERS – EURÁZSIA FELEMELKEDÉSE

*Please find the English version below!

A Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központja a Magyar Nemzeti Bank támogatásával 
útjára indítja a negyedévenként megjelenő új tudományos folyóiratát az Eurasia Review-t, 
melynek az első különszáma Eurázsia felemelkedésére koncentráló tanulmánykötet.

A tanulmánykötetben megjelenő írások szerzőinek 30.000 Ft szerzői díjat ajánl honoráriumként 
az Eurázsia Központ.

A 21. században új világrend van kialakulóban, ahol a multilaterális együttműködés, az 
integráció, a protekcionizmus és az unilateralizmus együttes megjelenésével találkozunk. 
A jelenlegi geopolitikai, gazdasági, technológiai és társadalmi változások meghatározzák 
a jövőnket, egyúttal jelentős kihívások elé állítják a nemzeteket és az egyéneket egyaránt. 
A folytatódó geopolitikai átalakulás epicentruma kétségtelenül Eurázsia, ahol az eltérő kultúrák, 
gondolkodásmódok és politikák fúziója érvényesül. A publikációkat a következő témákban 
várjuk:

 ► GEOPOLITIKA A koronavírus járvány közepette Eurázsiában jelentős geopolitikai 
átalakulás megy végbe, amely számos lehetőséget és kihívást rejt magában. Figyelembe 
véve a jelenlegi globális trendeket Eurázsia összeköttetéseinek javítása megfelelő 
megoldást jelenthet a felmerülő problémákra.

 ► INFRASTRUKTÚRA, KONNEKTIVITÁS, KULTÚRA Azon túl, hogy Kína Övezet 
és út kezdeményezése a Kelet és Nyugat közötti legfontosabb közlekedési útvonal, Eurázsia 
a legfőbb kereskedelmi, szállítási és kulturális folyosók találkozásait is magában foglalja.

 ► GAZDASÁG A Covid-19 után a geopolitikai döntéshozatali folyamatok nagy mértékben 
fogják meghatározni Eurázsia gazdasági kapcsolatait, elősegítve a korábbiaknál is 
kiterjedtebb és gyümölcsözőbb együttműködés megteremtését.

 ► MULTILATERÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A globális válságból való kilábalás 
a járványt követően szükségessé teszi a szoros nemzetközi együttműködést, ezért 
a multilaterális intézmények várhatóan kulcsszerephez jutnak a gazdaság újranyitását és 
a fenntartható fejlődést célzó stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában mivel legfőbb 
rendeltetésük, hogy megfelelő iránymutatással szolgáljanak az élet minden területén 
a gazdaságot, a társadalmat és a kormányzást is beleértve.

 ► PÉNZÜGYEK A tapasztalható változások és a fejlődés egyúttal a közgazdasági 
gondolkodás megújítását is szükségessé teszik, amelynek során nem csupán a növekedés, 
de a fenntarthatóság is központi szerepet kap. Számításba véve a nemzetközi környezet 
ingatagságát, az eurázsiai gazdaságok produktivitásának növelése kulcsszerephez jut 



a kiszámítható növekedés és a partnerségek kiteljesedésének biztosítása érdekében 
transzkontinentális szinten. A 2008-as pénzügyi válságot követően a pénzügyi 
rendszerben a digitális és FinTech iparágak előretörésének lehettünk tanúi, amelyek 
megváltoztathatják a hagyományos bankrendszert és a kifizetések rendszerét, a járvány 
pedig még inkább felgyorsíthatja a folyamatot.

 ► OKTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az előttünk álló időszakra 
készülve számos tényezőt kell figyelembe vennünk: az oktatás megnövekedett jelentőségét; 
a csúcstechnológiákat, mint a mesterséges intelligencia és a robotika; a társadalmi 
befogadás és a jólét előmozdítását, a környezet és a természeti erőforrások megőrzését – 
csupán a legfontosabbakat említve. Ma a sokat emlegetett Egészségügyi selyemút a világon 
az egyik legfontosabb csatornája az egészségügyi és technológiai együttműködésnek.

Az absztraktok befogadásáról és a tanulmányok elbírálásáról az Eurázsia Központ Bíráló 
Bizottsága dönt.

Az absztraktokat és a kéziratokat a következő e-mail címre kérjük elküldeni: 
eurasiacenter@uni-corvinus.hu

A tanulmányokat az adott terület szakértői fogják lektorálni, kettős vak eljárással. 
A lektorálás során értékelésre kerül a kéziratok objektivitása, eredetisége, tudományos értéke stb.

Szerzői útmutató a következő oldalon.

A 20 legjobb tanulmány nyomtatott kötetben, a többi E-book formájában kerül 
publikálásra.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk: 
eurasiacenter@uni- corvinus.hu

Eurázsia Központ
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SZERZŐI ÚTMUTATÓ

Az absztraktok benyújtása

 ► Az absztrakt maximális terjedelme 200 szó (cím nélkül)

 ► Tartalmaznia kell a szerző következő személyes adatait:

 ● Teljes név;

 ● Titulus

 ● Intézményi affiliáció.

A fontosabb időpontok

 ► Absztrakt leadási határideje: 2021. március 15.

 ► Az absztraktok elbírálása: 2021. március 17.

 ► A tanulmányok leadási határideje: 2021. május 15.

 ► A tanulmányok lektorálása kettős vak eljárással (double-blind peer review), a

 ► szerzőknek visszajelzés küldése: 2021. június 15.

 ► a lektorálás alapján átdolgozott tanulmány leadása: 2021. július 15.

 ► A könyv megjelenése: 2021 október.

Formai követelmények:

 ► A kéziratokat Microsoft Word szövegszerkesztővel készült fájlban kérjük e-mailen 
elküldeni.

 ► A tanulmány terjedelme 30 000-40 000 leütés.

 ► A kéziratnak tartalmaznia kell egy 150-200 szó terjedelmű összefoglalót.

 ► Az Eurázsia Központ csak korábban nem publikált, eredeti tanulmányok kiadását vállalja.

 ► A szöveget balra igazítva, formázás nélkül kérjük elkészíteni.

 ► A táblázatokat és grafikonokat excelben vagy hasonló formátumban kérjük elküldeni.

 ► Betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12, sorköz: 1,5

 ► A hivatkozás rendje: szövegközi hivatkozás

 ► A hivatkozásokat az APA formátumnak megfelelően kérjük elkészíteni. Részletesebben   
lásd: https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096

 ► Jegyzetek szerepeltetése a tanulmány végén végjegyzet formájában történhet.

 ► A tanulmány végén szerepeljen egy bibliográfiai jegyzék, ABC sorrendben

 ► A kézirat nyelve magyar

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096


Eurasia Review
CALL FOR PAPERS – THE RISE OF EURASIA

Eurasia Center of Corvinus University of Budapest supported by the Magyar Nemzeti Bank, 
the central bank of Hungary will start its own scientific journal. The very first, special issue will 
concentrate on the rise of Eurasia.

Once an article is accepted for publication, a one-time honorarium (HUF 30,000) will be paid 
offered by Eurasia Center.

By the 21st century it has become apparent that a new world order is in the making. It is 
characterized by the simultaneous appearance of multilateral cooperation, integration, 
protectionism and unilateralism. The recent geopolitical, economic, technological and social 
changes are the fundamental factors shaping our future and challenging the world on the level 
of nations and individuals alike. The epicenter of the on-going geopolitical transformation is 
undoubtedly Eurasia, the fusion of much diverse cultures, mindsets and policies. We are seeking 
submissions in the following topics:

 ► GEOPOLITICS Amid the novel coronavirus, Eurasia became the epicentres of the current 
geopolitical transformation processes, and the improvement can be endless. Regarding 
to the current global uptrend of the sustainable development goals and achievements, the 
further improvement of the Eurasian geopolitical liaisons can produce adequate common 
solution ways.

 ► INFRASTRUCTURE, CONNECTIVITY AND CULTURE China’s Belt and Road 
Initiative is a key artery connecting the east and the west. Eurasia has a strategic transit 
location at the crossroads of key transport, trade and culture corridors.

 ► ECONOMICS The power of geopolitical decision-making processes can deeply determine 
the future development of the Eurasian economic relations after COVID-19, owing to the 
possibility of an even more comprehensive and fruitful cooperation.

 ► MULTILATERAL COOPERATION To recover from global crisis after pandemic 
requires international cooperation, therefore multilateral institutions have a key role 
as well in creation and execution of strategies in economical reopening and sustainable 
development since they are authorized to give guidance on necessary changes in all sphere 
including in economy, society and governance as well.

 ► FINANCE The ongoing changes and developments created the need of the revival of 
economic thinking, in which the central element is not only growth, but sustainability as 
well. Taking into consideration the deterioration in the international outlook, productivity 
of the Eurasian economics is the key to rebuild the predictable growth and deepen the 



partnerships at transcontinental level. After the financial crisis of 2008, the financial 
system experienced the emergence of digital and FinTech services which can change the 
traditional role of the banking system and payments as well and the recent pandemic can 
accelerate this process.

 ► EDUCATIONAL AND TECHNOLOGICAL COOPERATION There are many factors 
we should consider while preparing for the years ahead: the growing importance of 
education, cutting-edge technologies, such as AI or robotics, ensuring social inclusion and 
welfare and preserving our environment and resources – just to mention of few. Today, the 
so-called ‘Health Silk Road’ is one of the key channels for the medical and technological 
cooperation in the world.

Abstracts and manuscripts should be sent to the following email address:  
eurasiacenter@uni-corvinus.hu

Papers will be peer-reviewed by the experts of the field.

Manuscripts will be reviewed by taking into consideration the objectivity, originality, scientific 
performance, etc.

For the Instruction for authors please see next page.

The top 20 papers will be published in hard copy, the others in the form of E-books. Should you 
have any questions please contact us: eurasiacenter@uni-corvinus.hu

Eurasia Center

mailto:eurasiacenter@uni-corvinus.hu
mailto:eurasiacenter@uni-corvinus.hu


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Submission of abstracts

 ► The abstract is limited to approximately 200 words (not including the title)

 ► Should accompanied by basic personal data of the author including:

 ● Full name;

 ● titles and

 ● affiliations.

Timeline

 ► Deadline for submission of abstracts: 15 March 2021.

 ► Acceptance of the abstracts: 17 March 2021.

 ► Deadline for the submission of the full paper: 15 May 2021.

 ► Decision of the double-blind peer review process is announced: 15 June 2021.

 ► Submission of final version based on proofreading: 15 July 2021.

 ► Publication of the book: October 2021

Formal requirements of the paper:

 ► Manuscripts should be submitted in Word format via email.

 ► The length of the paper should be 30000 to 40000 keystrokes.

 ► The paper should include a short abstract (150-20 words).

 ► Only original, previously unpublished essays to be published by the Eurasia Center.

 ► The text must be aligned to the left margin, and without any text formatting applied.

 ► Tables and graphs should be sent in excel or similar format too.

 ► Typography: Times New Roman, 12pt, 1,5 space

 ► The bibliographical references must be in-text-citation

 ► All manuscripts must be referenced according to the APA 6th format. For more details see 
for example: https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096

 ► Endnotes can be used when additional information must be added the body of the text.

 ► The main text is followed by a reference list in ABC

 ► The language of the manuscript is English, British style
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